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RESUMO

Este  estudo  busca  analisar  a  tutela  do  princípio  da  moralidade  administrativa  pelos
Tribunais  de  Contas  brasileiros.  Trata-se  de  instituições  de  controle  externo,
constitucionalmente previstas, que têm como função principal apurar a legitimidade da
aplicação  dos  recursos  públicos.  Dessa  maneira,  é  natural  que,  ao  apreciar  os  atos
administrativos  submetidos  ao  seu  controle,  esses  órgãos  apreciem  o  respeito  à
moralidade  administrativa,  em semelhança  a  um papel  também desempenhado  pelo
Ministério  Público.  Nesse sentido,  as  ações  judiciais  de improbidade administrativa,
protagonizadas pelo Ministério Público, são um importante instrumento para a tutela do
princípio, sendo certo que o papel institucional dos Tribunais de Contas pode colaborar
para a defesa da probidade, seja no âmbito extrajudicial, seja no âmbito judicial, após a
propositura da ação de improbidade. Com este estudo, objetiva-se responder ao seguinte
questionamento: o atual quadro institucional dos Tribunais de Contas coopera para a
eficiência da Justiça no que diz respeito à preservação da moralidade administrativa?
Sabe-se que não há uma padronização entre os Tribunais de Contas brasileiros, já que
não há uma lei orgânica nacional nem um conselho nacional. Cada instituição segue
regida apenas por sua própria lei orgânica e regimento interno. Por consequência, tem-
se  como  hipótese  de  que  essa  ausência  de  uniformização  prejudica  o  trabalho  das
instituições de controle externo e em nada colabora com a segurança jurídica e para a
preservação  da  moralidade  administrativa.  Por  outro  lado,  a  existência  de  uma
identidade nacional em torno de algumas questões comuns a cada Tribunal de Contas
pode  aperfeiçoar  as  instituições  e  em muito  colaborar  com  a  eficiência  do  Estado
Democrático de Direito Brasileiro.  O desenvolvimento deste trabalho se dará com o
método indutivo.

Palavras-chave:  Tribunais  de Contas.  Moralidade  Administrativa.  Controle  Externo.
Padronização.



ABSTRACT

This  study  seeks  to  analyze  the  Brazilian  Courts  of  Accounts  protection  over
administrative morality  principle.  These institutions  are constitutionally  provided for
external  control,  with  the  core  function  of  verifying  public  resources  application
legitimacy. Thus, it is natural that, when assessing administrative acts submitted to their
control, those state bodies appreciate the respect for administrative morality, similarly to
a  role  also  performed  by  the  Public  Ministry.  In  this  sense,  judicial  actions  of
misconduct  in  public  office,  carried  out  by  the  Public  Ministry,  are  an  important
instrument for the principle protection,  being certain that the institutional role of the
Courts of Accounts can collaborate for probity defense, either in extrajudicial scope, or
in judicial scope, after filed misconduct in public office lawsuit. With this study, the
objective is to answer the following question: does the current institutional design of the
Courts of Accounts cooperate for the efficiency of Justice with regard to administrative
morality preservation? It is known that there is no standardization among the Brazilian
Courts of Accounts, since there is neither a national organic act nor a national council.
Each institution  remains  governed only by its  own organic  act  and internal  statute.
Consequently,  it  is  hypothesized  that  this  uniformity  lack  undermines  the  work  of
external control institutions and in no way contributes to legal certainty and morality
administrative preservation. On the other hand, a national identity around some issues
common to each Court of Auditors can improve institutions and greatly collaborate with
the efficiency of the Democratic State under Brazilian law. The development of this
work will take place with the inductive method.

Keywords:  Courts  of  Accounts.  Administrative  Morality.  External  Control.
Standardization.
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INTRODUÇÃO 

Os Tribunais de Contas são instituições seculares, já há muito conhecidas da sociedade 

brasileira. Com o passar do tempo e com as Constituições brasileiras se sucedendo, as 

discussões em torno do papel institucional e funções daqueles organismos de Estado sempre 

foram frequentes no meio jurídico. Essas reflexões permanecem sendo relevantes até os dias 

correntes, já sob a égide da Carta de 1988. 

A atual Constituição da República tem muitas características vanguardistas para a época 

em que foi promulgada. Além disso, o fato de haver um elevado número de emendas 

constitucionais já promulgadas evidencia que os valores sociais demandam do Legislativo uma 

constante atenção à redação do texto fundamental do Estado brasileiro.  

Por esse ângulo, uma das características notórias do texto constitucional é o 

fortalecimento das instituições de controle da atuação estatal. As leis fundamentais anteriores 

não previam tantos mecanismos de controle, nem destinavam a eles um leque tão abrangente 

de competências funcionais. Isso é uma forte evidência de que a Constituição Federal de 1988 

fundou um Estado Democrático de Direito, marcado pela independência e harmonia entre os 

Poderes e pela coibição dos excessos de poder. 

Os Tribunais de Contas, à luz da Carta de 1988, integram esse cenário. Houve um 

redesenho das suas atribuições institucionais, já que agora passam de instituições meramente 

apreciadoras de regularidade formal para se tornarem verdadeiras controladoras da atuação do 

Poder Público em diversas frentes, apreciando a efetividade das políticas públicas, o custo-

benefício das ações estatais e a legitimidade do processo decisório das autoridades públicas.  

Quando se fala em apreciar legitimidade, significa confrontar a atuação estatal ao 

interesse público. Qualquer ação estatal só é legítima se atender ao interesse público. Este, por 

sua vez, encontra-se difuso no ordenamento jurídico brasileiro, integrado por regras e 

princípios. Dentre esses últimos está o princípio da moralidade administrativa. 

Dessa forma, é importante refletir acerca do papel dos Tribunais de Contas brasileiros 

na defesa e na observância do supramencionado princípio. Existem trinta e três Tribunais de 

Contas no Brasil, cada um regido por sua própria lei orgânica e respectivo regimento interno. 

Nesse cenário, insta analisar se o modelo de organização posto pela Carta Magna aos Tribunais 

de Contas se mostra adequado à realidade que se verifica no mundo fenomênico. 

Frise-se que, hodiernamente, é comum associar a defesa da moralidade administrativa 

ao papel institucional do Ministério Público. Este, por sua vez, tem estatuído na Carta Federal 

o princípio da unidade, em que os propósitos e objetivos da instituição são nacionalmente 

reconhecidos e expressamente citados no texto constitucional. Sendo assim, é conveniente 
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proceder a uma análise comparada sobre os papéis institucionais do Ministério Público e dos 

Tribunais de Contas, a fim de identificar pontos de contato entre ambos e oportunidades de 

melhoria para a preservação do interesse público e da moralidade administrativa. 

A ação de improbidade administrativa é um instrumento judicial frequentemente 

discutido na comunidade jurídica. Como se verá, o ato de improbidade por si só é um desvalor 

extremo ao ordenamento jurídico, apenado com sanções severas, que vão desde pagamento de 

multa e perda da função pública até a suspensão dos direitos políticos. Sabe-se que, por força 

da previsão da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), o Ministério 

Público tem grande protagonismo nessas ações judiciais, seja por ser autor de boa parte delas, 

seja porque, na hipótese de não ser o autor, tem o dever de intervir no feito como custos legis.  

O nome do instrumento é bastante significativo: improbidade. A nomenclatura faz 

alusão a uma ‘não probidade’, a verdadeira desonestidade. São aspectos que passam, 

inevitavelmente, pela discussão em torno do valor jurídico da moralidade administrativa, 

aspecto que não pode passar ao largo do papel institucional das Cortes de Contas.  

Tendo em vista que é da natureza atual dos Tribunais de Contas apreciar a legitimidade 

das opções estatais em relação aos dispêndios públicos, bem como sua adequação ao princípio 

da moralidade administrativa, como já mencionado e como será explorado ao longo deste 

estudo acadêmico, importa a reflexão sobre a relação dos Tribunais de Contas com as ações de 

improbidade administrativa e com o próprio Ministério Público, bem como a importância do 

trabalho dos órgãos de controle externo para a observância do princípio. 

Sendo assim, a pesquisa que ora se apresenta buscará resposta ao seguinte problema de 

pesquisa: diante do atual quadro institucional, os Tribunais de Contas reúnem condições para 

bem cooperarem para a eficiência da Justiça no que diz respeito à tutela da moralidade 

administrativa? 

A discussão do papel institucional dos Tribunais de Contas repercute na materialização 

da vontade da sociedade em ter uma Administração Pública proba e eficiente, que concretiza e 

garante direitos. Isso faz cumprir um dos objetivos fundamentais da República insculpido no 

artigo 3º da Carta de 1988: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

Com um aparato estatal funcionando bem, observando princípios e, consequentemente, 

garantindo direitos, tem-se uma melhoria em todos os Poderes e órgãos, ao que o ganho de 

eficiência e de resultados pode ser notado em qualquer instituição estatal.  

Em outro prisma, apreciar a estrutura e a condução dos trabalhos dos Tribunais de 

Contas traz ao debate jurídico oportunidades de melhoria institucional àqueles organismos. Da 

mesma forma, um ganho de eficiência, seja pela inovação de procedimentos, seja pelo 
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racionamento dos mecanismos já existentes, tem o potencial de bem colaborar com o 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito. 

Como hipótese de pesquisa, parte-se da premissa de que a ausência de uma padronização 

entre os Tribunais de Contas brasileiros prejudica o trabalho dessas instituições de Estado, na 

medida em que a falta de uma diretriz nacional e a inexistência de uma norma que contenha os 

procedimentos e métodos de trabalho das Cortes de Contas em nada colabora para a preservação 

da moralidade administrativa. A citada padronização poderia se dar por meio de uma lei 

orgânica nacional comum a todos os Tribunais (a exemplo do que faz a Lei Federal nº 8.625/93 

em relação ao Ministério Público e a Lei Complementar nº 80/94 em relação à organização das 

Defensorias Públicas brasileiras) ou pela existência de um conselho nacional (a exemplo do 

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público).  

Sabe-se que não há no ordenamento jurídico pátrio uma lei orgânica de Tribunais de 

Contas nem um conselho nacional comum a todos eles. Tendo em vista que a preservação da 

moralidade pública é típica da função institucional dos Tribunais de Contas, tal tarefa pode se 

mostrar comprometida diante da inexistência de uma organização comum a todos eles. 

A condução dos trabalhos desta pesquisa se fará pelo método indutivo, em que serão 

analisados pontualmente alguns Tribunais de Casos e casos específicos a fim de se chegar a 

uma conclusão única que envolva todos os órgãos de controle externo. Como principais marcos 

teóricos, adotar-se-ão obras específicas acerca das temáticas de controle externo e de Tribunais 

de Contas, notadamente de autoria de Luiz Henrique Lima (Controle Externo: Teoria e 

Jurisprudência para os Tribunais de Contas) e Jorge Ulysses Jacoby Fernandes (Tribunais de 

Contas do Brasil: Jurisdição e Competência). 

Delineados esses pontos iniciais, inicia-se o presente estudo a partir da pedra 

fundamental do ordenamento jurídico: o Estado Democrático de Direito. A partir dele é que se 

desenvolvem todas as construções jurídicas, o que abrange o valor da moralidade administrativa 

e as instituições de Estado que buscam a sua preservação e a sua plena observância. Após breves 

considerações em torno do Estado Democrático de Direito, passa-se ao estudo específico da 

moralidade administrativa e dos mecanismos existentes à sua tutela, com destaque para a ação 

de improbidade administrativa. Na sequência, serão analisados os Tribunais de Contas, suas 

funções institucionais e uma comparação ao Ministério Público para, ao final, serem analisadas 

as dissonâncias que existem entre os diferentes Tribunais de Contas brasileiros. 

Esta dissertação está vinculada à Linha 1 do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Nove de Julho. 
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1 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: UM DESVALOR JURÍDICO 

1.1 Estado Democrático de Direito e República 

O caput do artigo 1º da Constituição Federal de 1988 define a República Federativa do 

Brasil enquanto um Estado Democrático de Direito. Esse enunciado, embora de aparência 

simples e singelo quanto ao número de palavras, é a pedra fundamental de todo o aparato 

normativo brasileiro, devendo demarcar o funcionamento de todos os institutos e instituições 

jurídicas existentes. 

O ordenamento jurídico, sob a óptica do direito contemporâneo, deve ser visto como um 

sistema. Para FERRAZ JUNIOR (2003, p. 177), ordenamento é um conceito operacional que 

permite a integração das normas num conjunto, dentro do qual é possível identificá-las como 

normas jurídicas válidas. Seu repertório não é contido apenas de elementos normativos, mas 

também de elementos não normativos. Nesse sentido, para que seja considerado sistema, o 

ordenamento jurídico brasileiro deve ter um elemento comum, um amálgama que una todas as 

suas partes.  

Esse fio condutor do sistema jurídico brasileiro é justamente o Estado Democrático de 

Direito. Este último, além de possuir as características liberais do Estado de Direito - divisão 

de poderes, garantia de direitos individuais e generalização do princípio da legalidade -, tem 

marcas indeléveis. Segundo SILVA (2019, p. 119-121), o Estado Democrático de Direito é 

baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, 

no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais (direitos 

humanos). 

De modo a perseguir os objetivos almejados ao se amoldar o Brasil como um Estado 

Democrático de Direito, o legislador constituinte, ao fundar a então nova ordem jurídica em 

1988, optou pela continuidade da forma de governo republicana, que desde a Constituição de 

1891 já era adotada no país. A escolha e a continuidade do sistema republicano foram mantidas 

pela população brasileira no ano de 1993, quando convocada para o plebiscito previsto no artigo 

2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

Diante disso, e em função do nome oficial do Estado Brasileiro – República Federativa 

do Brasil –, claro está que a forma de governo eleita pelo legislador constituinte foi a República. 

Esta última, segundo MOREIRA ALVES (2018, p.15), tem origens na civilização romana, 

especialmente no período compreendido entre os anos 510 e 367 a.C. Etimologicamente, o 

vocábulo é a junção das palavras latinas res e publica, ganhando a tradução literal 

aportuguesada de ‘coisa pública’. Conforme registra SILVA (2019, p. 102), trata-se da coisa 

do povo e para o povo. 
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Hodiernamente, após séculos de evolução, reconhece-se que o regime republicano 

possui as seguintes características nucleares: alternância no poder, responsabilização do 

governante e transparência das contas públicas.  

Ressalte-se que a alternância no poder, no que diz respeito aos Poderes Executivo 

(presidente, governadores e prefeitos) e Legislativo (vereadores, deputados estaduais, 

deputados distritais, deputados federais e senadores), passa pela legitimação popular para 

acesso ao exercício de tais funções estatais, impondo-se a realização de eleições periódicas para 

a continuidade da soberania popular apregoada pelo conceito contemporâneo de Estado 

Democrático de Direito. Trata-se da temporariedade dos mandatos eletivos, em nítida 

contraposição à vitaliciedade da monarquia outrora existente. Já para o Poder Judiciário, 

conforme TARUFFO (2005, p. 124), a legitimidade do exercício de suas funções estatais 

embasa-se na fundamentação das decisões, porquanto não se submete a sufrágio. A 

fundamentação é princípio fundamental para a garantia dos cidadãos, favorecendo o controle 

social e a impugnação da sentença pela parte prejudicada. 

Pelo exposto, formula-se o seguinte raciocínio: se o Estado é algo que pertence a todos, 

isso significa que sua administração deve ser controlada e fiscalizada, evitando-se imperfeições, 

falhas e abusos de seus administradores. Ademais, já que a sociedade é quem fornece os 

recursos para bancar o funcionamento do aparato estatal, este só está legitimado a gastar os 

valores arrecadados para atender as demandas ou vontades da própria sociedade. Esta é, aliás, 

uma das lógicas do Estado Democrático de Direito contemporâneo. 

Sabe-se que a lei consubstancia a vontade da sociedade em um ambiente democrático. 

As prioridades, as maneiras de fazer reverter à coletividade os valores arrecadados pelo Estado 

e como isso se operacionaliza devem estar previstos em lei, sendo ela a principal baliza e a 

primordial fonte do Direito Público. Com isso, exsurge a relevância do princípio da legalidade. 

Segundo DI PIETRO (2015, p. 97-98), o princípio da legalidade, juntamente com o 

controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui 

uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. A lei, ao mesmo tempo que 

define quais são aqueles direitos, estabelece também os limites da atuação administrativa. 

Portanto, na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre da lei, 

devendo aquela fazer apenas aquilo que a lei permite. 

JUSTEN FILHO (2011, p. 45) destaca, inclusive, que em um Estado de Direito 

prevalecem as normas jurídicas abstratas e gerais, e não a vontade do governante. Como se 

percebe, trata-se de evidente evolução em relação aos regimes absolutistas, em que a vontade 

do rei era o que importava, em detrimento da vontade do corpo social. 
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Apesar da inarredável presença do princípio da legalidade, a essência do Estado 

Democrático de Direito não está apenas em fazer cumprir o clássico conceito liberal de ‘império 

da lei’, em que se priorizavam as concepções individualistas de liberdade e de não ingerência 

do Estado sobre os direitos individuais. Ao contrário, além de cumprir e se submeter à lei, cabe 

à Administração Pública atuar concretamente e atingir objetivos de bem-estar à coletividade. 

Acerca disso, importa mencionar os ensinamentos de BONAVIDES (2007, p. 183), para 

quem o Estado Social Democrático é intervencionista, que busca prover necessidades 

existenciais mínimas dos cidadãos. Nota-se, portanto, a incidência de outros valores para além 

da mera legalidade formal na configuração contemporânea de Estado de Direito. 

Ao adotar a forma de governo republicana e se constituir como Estado Democrático de 

Direito, o ordenamento jurídico brasileiro contempla uma série de outros princípios, garantias 

e direitos para que cada vez mais se esteja próximo de atingir os auspícios constitucionais 

anunciados no Preâmbulo da Carta Magna e em seu artigo 3º, notadamente. Uma sociedade 

livre, justa e solidária, um efetivo desenvolvimento nacional com respeito aos direitos humanos, 

a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem 

de todos são apenas alguns dos valores que devem ser observados pela atuação estatal. 

 

1.2 O princípio da moralidade administrativa 

Dentro da axiologia constitucional, o artigo 37 da Carta de 1988 expressa um princípio 

que merece especial atenção em função do objeto desta produção acadêmica: trata-se do 

princípio da moralidade administrativa. 

Conforme visto anteriormente, é clara a opção constitucional de se ter um Estado 

Democrático de Direito que, além de ter elementos de Estado de Direito, possui diversas outras 

notáveis singularidades. Dessa forma, a legalidade permanece a balizar a atuação da 

Administração Pública brasileira a par de diversos outros valores relevantes, dentre os quais se 

situa o princípio da moralidade. 

Antes de se abordar os aspectos relevantes em torno da moralidade, insta destacar que a 

Administração Pública, entendida sob seu aspecto formal, subjetivo ou orgânico, é integrada 

por pessoas naturais. Isso porque o Estado, por si só, não tem existência corpórea, física ou 

material, mas é representado por alguém a fim de materializar suas ações. 

Sobre isso, NALINI (2020, p. 270), ao discorrer sobre ética e o Estado, relembra que 

este último é uma ficção, pois é um arranjo formulado pelos homens para organizar a sociedade 

e disciplinar o exercício do poder. Para o autor, não faz sentido falar em Estado ético ou Estado 
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aético, pois tal discussão somente faz sentido ao se referir às pessoas que o integram e exercem 

funções públicas. Portanto, éticas ou aéticas são as pessoas. 

As finalidades estatais, segundo DI PIETRO (2015, p. 88), são a realização de atividades 

de fomento, de polícia administrativa, de serviços públicos e de intervenção no domínio 

econômico, o que inclui também a regulação. Todas essas tarefas, de incumbência do Poder 

Público, são desempenhadas, via de regra, por pessoas naturais denominadas de agentes 

públicos. Estes, portanto, são aqueles que na prática atuam para exercerem as finalidades 

estatais, instrumentalizando a vontade contida nas leis a fim de praticar atos materiais, capazes 

de influenciar o mundo fenomênico e, consequentemente, a vida das pessoas. 

Não obstante a existência de várias definições legais para o termo agentes públicos, 

toma-se aquele conceito veiculado pelo artigo 2º da Lei Federal nº 8.429/92, conhecida como 

Lei de Improbidade Administrativa. Referido conceito será a seguir transcrito:  

Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

As ‘entidades mencionadas no artigo anterior’, expressão utilizada pelo dispositivo legal 

acima reproduzido, são as entidades da Administração Direta e Indireta dos entes federados 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), os territórios, as empresas incorporadas ao 

patrimônio público e as entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.  

Claro está que o Estado age por meio de seus agentes públicos, os quais devem se pautar 

por todos os princípios apregoados pelo ordenamento jurídico, com destaque para aqueles 

expressos na Constituição Federal. Ao lado do princípio da legalidade, característico do Estado 

de Direito, o legislador constituinte fez questão de elencar expressamente em seu artigo 37 o 

princípio da moralidade, além de também mencionar impessoalidade, publicidade e eficiência. 

Ao fazer isso, NALINI (2009, p. 243) relembra que a pretensão do constituinte foi a de 

positivar o preceito ético de consecução do bem comum e da não causação de prejuízo a quem 

quer que seja. Além do mais, ao atuar, o Estado brasileiro não poderá transigir com o princípio 

da moralidade, podendo inclusive ser responsabilizado ao não gerir a coisa comum de maneira 

eticamente irrepreensível. 

Neste momento, a fim de conceituar o princípio da moralidade presente no ordenamento 

jurídico brasileiro, relevante é a lição de Hely Lopes Meirelles, abaixo reproduzida: 

Não se trata – diz Hauriou, o sistematizador de tal conceito – da moral comum, mas 

sim de uma moral jurídica, entendida como “o conjunto de regras de conduta tiradas 

da disciplina interior da Administração”. Desenvolvendo sua doutrina, explica o 

mesmo autor que o agente administrativo, como ser humano dotado da capacidade de 
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atuar, deve, necessariamente, distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto. E, ao 

atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que 

decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. 

Por considerações de Direito e de Moral, o ato administrativo não terá que obedecer 

somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo 

que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos: non omne quod licet 

honestum est. A moral comum, remata Hariou, é imposta ao homem para sua conduta 

externa; a moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta interna, 

segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação: o bem 

comum. (MEIRELLES, 2016, p. 94) 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, além de mencionar o juízo que se faz entre o bem e 

o mal, alude também à existência de uma boa administração. “Enquanto a moral comum é 

orientada por uma distinção puramente ética, entre o bem e o mal, distintamente, a moral 

administrativa é orientada por uma diferença prática entre a boa e a má administração” 

(MOREIRA NETO, 2009, p. 105). 

Resta evidente que os agentes públicos, ao atuarem em nome do Estado, precisam fazê-

lo para a realização do bem comum e pautados pela ética. Além de afastar de seu trabalho os 

aspectos que desrespeitam a lei, precisam também distinguir o honesto do desonesto, o bem do 

mal, o justo do injusto. JUSTEN FILHO (2011, p. 27) inclusive pontua que o princípio da 

moralidade afasta o brocardo de que os ‘fins justificam os meios’.  

Trata-se de mais evidências de que há outros aspectos relevantes incidindo na atuação 

estatal além da mera previsão legal, dentre os quais situa-se a moralidade. 

Tudo isso demonstra que, contemporaneamente, não mais deve prevalecer um modelo 

de administração pública patrimonial. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - 

PDRAE (1995, p. 15) define esse vetusto modelo como sendo aquele em que a res publica não 

é diferente da res principis, ou seja, há uma interpermeabilidade, interdependência e inter-

relação entre os patrimônios público e privado (do governante). Dessa forma, aspectos como 

corrupção e nepotismo acabam sendo corriqueiros e frequentes, tornando-o uma excrescência 

em face do atual conceito que se tem do sistema republicano e do Estado Democrático de 

Direito. 

É relevante deixar consignado que, segundo WEBER (2004, p. 144), dos três tipos de 

dominação existentes (legal ou racional, tradicional ou carismática), a tradicional é aquela que 

mais se afeiçoa ao regime patrimonialista, porquanto não são obedecidos estatutos, mas a 

pessoa indicada pela tradição. Consequentemente, todos os atos que dela partem se baseiam 

nessa ideia, incluindo o aparelhamento da máquina estatal com pessoas ligadas àquela 

autoridade dominante. 
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FAORO (2001, p. 822-823) discorre que a realidade histórica brasileira evidencia a 

persistência da estrutura patrimonial, que resiste galharda e inviolavelmente. Para ele, mesmo 

diante da evolução de uma administração patrimonial para o modelo burocrático de Max Weber, 

o patrimonialismo pessoal verteu-se em patrimonialismo estatal. 

Não obstante as sucessivas tentativas de reforma e modernização do Estado a fim de se 

instituir um modelo de administração gerencial, cujo início se deu, notadamente, por meio da 

edição do Decreto-Lei nº 200, em 25 de fevereiro de 1967, passando pelo PDRAE em 1995 e 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, que dentre outros aspectos agregou 

o princípio da eficiência ao caput do artigo 37 da Constituição da República, ainda hoje se 

identificam resquícios de patrimonialismo e de tendência à corrupção. Esta última, inclusive, é 

reputada por Renato Janine Ribeiro como a ‘inimiga da República’ (RIBEIRO, 2008, p. 41). 

Vale lembrar que a corrupção tem raízes no próprio modelo empregado por Portugal ao 

colonizar o Brasil, de modo que a cultura do povo brasileiro e das instituições aqui criadas 

guardam profunda relação aos casos que ainda hoje afrontam a moralidade administrativa. 

Segundo HOLANDA (1995, p. 146), isso se deve, em grande medida, por conta da cordialidade 

do brasileiro, em que há a tendência de se afastar o formalismo e o convencionalismo social 

das relações. 

Um exemplo bastante paradigmático diz respeito ao nepotismo no âmbito da 

Administração Pública, em que as autoridades estatais brasileiras tinham por hábito, até pouco 

tempo atrás, nomear familiares para a ocupação de cargos de chefia, direção ou assessoramento 

e funções de confiança, exemplificando a dominação tradicional mencionada anteriormente e 

concebida por Max Weber. É um nítido exemplo de corrupção, visto que a atuação da 

autoridade nomeante se afasta da preocupação com o bem comum, quebra o princípio da 

impessoalidade e se volta apenas para o benefício de si próprio e de seu núcleo familiar. Trata-

se de algo ilícito e ilegítimo, afrontando a juridicidade do Estado Democrático de Direito. 

A Súmula Vinculante nº 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal e publicada em 29 

de agosto de 2008, foi a responsável por, finalmente, coibir tal postura antirrepublicana e 

absolutamente afrontosa ao princípio da moralidade. O pretório excelso, tomando como ratio 

decidendi o princípio constitucional da moralidade, editou o enunciado que proíbe a prática de 

nepotismo no âmbito estatal, de maneira imediata e verticalizada.  

Logo, até o ano de 2008 ainda não existia um pronunciamento definitivo quanto à 

vedação do aparelhamento da máquina pública por parentes, dando mostras de que, em certa 

medida, remanesce uma tendência cultural à prática de atos corruptivos e, consequentemente, 

afrontosos à moralidade administrativa. 
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Passando-se para o campo do direito positivo, vários são os diplomas legislativos que 

homenageiam o princípio da moralidade, buscando nele a inspiração para a normatização de 

algumas temáticas relevantes no ordenamento pátrio. 

Primeiramente, destaca-se previsão da Lei Federal nº 9.784/99, conhecida como a Lei 

do Processo Administrativo Federal. Em seu artigo 2º, em que estão relacionados alguns dos 

princípios legais aplicáveis à Administração Pública, o inciso IV do seu parágrafo único dispõe 

que a atuação do Poder Público se fará, dentre outros critérios, segundo padrões éticos de 

probidade, decoro e boa-fé. 

A Lei Federal nº 12.813/13, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de 

cargo ou emprego público no âmbito da Administração Pública Federal, também merece ser 

lembrada. Conforme definição contida na própria lei, conflito de interesses é a situação gerada 

pela contraposição entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse 

público ou influenciar, impropriamente, a tomada de decisões no exercício da função pública. 

Como a lógica de atuação dos agentes deve se pautar pelo bem comum, a fim de atender ao 

princípio da moralidade e de se afastar da corrupção, nenhum sentido faz a atuação estatal que 

deixe de perseguir a realização de finalidade pública. 

Na Carta Magna, além da expressa menção ao princípio da moralidade em seu artigo 

37, estabelece-se que o Presidente da República comete crime de responsabilidade ao praticar 

atos que atentem contra a probidade na administração (artigo 85, inciso V, regulamentado pela 

Lei Federal nº 1.079/50). O mesmo valor é protegido pelo artigo 14, § 9º, o qual prevê que uma 

lei complementar preverá casos de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa 

e a moralidade para o exercício de mandatos eletivos. Ainda no texto constitucional, houve uma 

nítida deferência ao preceito da soberania popular por parte do constituinte ao proporcionar a 

qualquer cidadão a possibilidade de ajuizar ação popular que vise a anular ato lesivo à 

moralidade administrativa (artigo 5º, inciso LXXIII).  

Uma decisão do pretório excelso, cujo trecho merece ser transcrito a fim de corroborar 

tudo o que foi até aqui exposto, é a que se deu no julgamento da ADI nº 2.661, relatada pelo 

Min. Celso de Mello: 

O princípio da moralidade administrativa – enquanto valor constitucional revestido de 

caráter ético-jurídico – condiciona a legitimidade e a validade dos atos estatais. A 

atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está 

necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se 

refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. 

Esse postulado fundamental, que rege a atuação do poder público, confere substância 

e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva 

do Estado (ADI 2.661, Rel. Min. Celso de Mello, publicação em 23 ago. 2002). 
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Como se viu, o direito positivo e a jurisprudência fornecem importantes preceitos que 

devem balizar a conduta daqueles que agem em nome do Estado. Contudo, há uma previsão 

constitucional que merecerá maior atenção no presente estudo acadêmico e que se relaciona 

profundamente com o princípio da moralidade administrativa: os atos de improbidade 

administrativa. A conceituação desses atos se fará no tópico a seguir. 

 

1.3 Atos de Improbidade Administrativa 

As referências legais citadas anteriormente exemplificam a presença e a importância da 

moralidade no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de um preceito balizador e inafastável 

da lógica da atuação dos agentes públicos. 

Todavia, há uma previsão constitucional que merece especial atenção. Trata-se do teor 

do artigo 37, § 4º, in verbis: “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 

dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 

ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 

Antes de se adentrar no conceito propriamente dito de ato de improbidade 

administrativa, é notória a gravidade das sanções que o constituinte estabeleceu para o 

cometimento daquelas ações. Para se ter uma ideia do grau de lesividade, a suspensão de 

direitos políticos, na conformidade do artigo 15 da Constituição, se dá também para aquele que 

tenha cometido crime e tenha sido sentenciado por isso em uma decisão transitada em julgado. 

Pode-se considerar que direitos políticos são sagrados dentro de um Estado do qual todo 

o seu poder emana do povo e que tem na soberania popular um dos seus pilares. BULOS (2017, 

p.423) define soberania popular como a qualidade máxima extraída da soma dos atributos de 

cada membro da sociedade, com a prerrogativa de escolher seus representantes por meio do 

sufrágio universal e do voto direto, secreto e igualitário. 

Conforme ensina NOVELINO (2017, p. 517), um brasileiro sem direitos políticos, ainda 

que momentaneamente, deixa de ser cidadão e, consequentemente, não participa da vida 

política do Estado: 

Os direitos políticos são direitos públicos subjetivos fundamentais conferidos aos 

cidadãos para participarem da vida política do Estado. Decorrentes do princípio 

democrático, esses direitos de participação (status activae civitatis) são adquiridos 

mediante o alistamento eleitoral. Na Constituição, a nacionalidade se apresenta como 

pressuposto da cidadania. O nacional, nato ou naturalizado, no gozo dos direitos 

políticos é considerado cidadão. Nesse sentido, todo cidadão é necessariamente 

nacional, mas o nacional, privado dos direitos políticos, não é considerado cidadão 

(NOVELINO, 2017, p. 517).   

Perceba-se, portanto, a gravidade que reside no fato de os atos de improbidade causarem 

a suspensão dos direitos político do agente público responsabilizado. Pelo teor do artigo 15 da 
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Carta Federal, nota-se que estão no mesmo patamar do cometimento de crimes, porquanto 

ambas as circunstâncias acarretam a suspensão dos já mencionados direitos. Disso também se 

extrai a importante constatação de que atos de improbidade não são crimes, sendo certo que, 

uma vez tipificado como crime, o ato ímprobo praticado pelo agente também pode gerar 

repercussões na esfera criminal. 

É patente que não são quaisquer infrações que repercutem na capacidade política da 

pessoa, inviabilizando a possibilidade de votar ou de ser votada, mas somente aqueles fatos em 

que há uma forte violação de valores caros ao constituinte. Como se viu, aquele que pratica um 

ato de improbidade torna-se indigno, ainda que momentaneamente, de participar da vida 

política do Estado. 

Chega-se à inequívoca conclusão que um ato de improbidade é uma infração à ordem 

política. 

Já na aproximação de conceituar os atos de improbidade, reproduz-se uma didática 

explanação por parte de José Afonso da Silva: 

A improbidade diz respeito à prática de ato que gere prejuízo ao erário público em 

proveito do agente. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada pelo dano 

ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo. O ímprobo administrativo é o 

devasso da Administração Pública. [...] 

A suspensão dos direitos políticos, no caso, não constitui simples pena acessória. O 

problema é que não pode a suspensão ser aplicada em processo administrativo. Terá 

que ser em processo judicial, em que se apure a improbidade, quer seja criminal ou 

não. (SILVA, 2019, p. 385-386). 

Não obstante a existência de atos de improbidade que não necessariamente geram 

prejuízos ao erário em proveito do agente, como se verá adiante, interessante destacar que o 

citado doutrinador faz uso da expressão ‘devasso da Administração Pública’, tal é o desvalor 

que se faz acerca da prática da improbidade. Certamente é o extremo da deslealdade no trato 

com a coisa pública.  

Ao se compulsar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a partir da ferramenta 

intitulada Pesquisa Pronta, disponibilizada no sítio eletrônico da Corte Superior, identificam-se 

decisões da Corte que defendem a não aplicação do princípio da insignificância (ou princípio 

da bagatela) aos atos de improbidade administrativa, tamanha é a valoração que a interpretação 

judicial faz em torno da necessária preservação da moralidade administrativa. Toma-se como 

exemplo trecho da ementa do julgamento do Recurso Especial nº 892.818/RS: 

Não se deve trivializar a Lei da Improbidade Administrativa, seja porque a severidade 

das punições nela previstas recomenda cautela e equilíbrio na sua aplicação, seja 

porque os remédios jurídicos para as desconformidades entre o ideal e o real da 

Administração brasileira não se resumem às sanções impostas ao administrador, tanto 

mais quando nosso ordenamento atribui ao juiz, pela ferramenta da Ação Civil 

Pública, amplos e genéricos poderes de editar provimentos mandamentais de 

regularização do funcionamento das atividades do Estado. 
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[...] 

Nem toda irregularidade administrativa caracteriza improbidade, nem se confunde o 

administrador inábil com o administrador ímprobo. Contudo, se o juiz, mesmo que 

implicitamente, declara ou insinua ser ímproba a conduta do agente, ou 

reconhece violação aos bens e valores protegidos pela Lei da Improbidade [...], 

já não lhe é facultado, sob o influxo do princípio da insignificância, mormente se 

por "insignificância" se entender somente o impacto monetário direto da 

conduta nos cofres públicos, evitar o juízo de dosimetria da sanção, pois seria o 

mesmo que, por inteiro, excluir (e não apenas dosar) as penas legalmente 

previstas. 

[...] 

8. Como o seu próprio nomen iuris indica, a Lei 8.429/92 tem na moralidade 

administrativa o bem jurídico protegido por excelência, valor abstrato e intangível, 

nem sempre reduzido ou reduzível à moeda corrente. 

9. A conduta ímproba não é apenas aquela que causa dano financeiro ao Erário. 

Se assim fosse, a Lei da Improbidade Administrativa se resumiria ao art. 10, 

emparedados e esvaziados de sentido, por essa ótica, os arts. 9 e 11. Logo, sobretudo 

no campo dos princípios administrativos, não há como aplicar a lei com calculadora 

na mão, tudo expressando, ou querendo expressar, na forma de reais e centavos. (REsp 

nº 892.818, Rel. Min. Herman Benjamin, publicação em 10 fev. 2010, grifos nossos) 

O trecho reproduzido anteriormente evidencia o valor que se confere à preservação da 

moralidade, mencionando-a como um valor abstrato e intangível, que nem sempre se refere a 

prejuízo monetário ao Poder Público. Dessa forma, diante da possibilidade de ocorrência de 

atos de improbidade que não causam prejuízos ao erário ou enriquecimento ilícito ao agente, 

defende-se a inaplicabilidade do princípio da insignificância. 

É possível notar que o texto constitucional ora faz uso do vocábulo ‘probidade’, ora faz 

uso do vocábulo ‘moralidade’. DI PIETRO (2015, p. 969) consigna que não se trata de uma 

distinção fácil, mas que ambos se relacionam à ideia de honestidade na Administração Pública. 

Ao ser exigida do agente público probidade ou moralidade administrativas, quer-se dizer que 

não é suficiente o respeito à lei formal, mas também à observância de princípios éticos, de 

lealdade, de boa-fé, de regras que assegurem a boa administração e a disciplina interna da 

Administração Pública. Exsurge aqui a necessidade de respeitar a juridicidade, em que se impõe 

o respeito ao ordenamento jurídico como um todo, trespassando o mero respeito à lei. 

O conceito de boa administração é reputado por FREITAS (2015, p. 198) como um 

direito fundamental. Trata-se de algo também observável no direito comparado. A Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia (2000, p. 18) faz menção à boa administração 

enquanto princípio fundamental em seu artigo 41, em que a atividade administrativa 

processualizada é necessária para servir como garantia aos direitos fundamentais dos cidadãos. 

Pelo ponto de vista de FREITAS (2015, p. 198-199), os cidadãos têm direito a uma boa 

administração pública dotada dos seguintes atributos: 

• Transparência – Para evitar a não divulgação de informações de interesse público, 

ressalvando-se os casos de sigilo justificáveis. Nos termos da célebre frase de Louis 
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Brandeis, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos da América entre os anos de 1916 e 

1939, “a luz do Sol é o melhor detergente”. Logo, a divulgação informações de interesse 

público é a regra geral, sendo o sigilo a exceção. Frise-se que a informação deve ser 

inteligível, mormente no que diz respeito à execução orçamentária e à tomada de decisões 

administrativas que afetam direitos; 

• Sustentabilidade – Deve-se buscar preponderância dos benefícios sociais, ambientais e 

econômicos sobre os custos diretos e indiretos, a fim de assegurar o bem-estar 

multidimensional das gerações atuais sem inviabilizar que gerações futuras também 

usufruam do mesmo bem-estar. Segundo NALINI (2020, p. 531), o desenvolvimento 

sustentável pressupõe a prioridade da felicidade humana sobre todas as coisas, noção que 

perpassa o simples crescimento quantitativo de índices econômicos; 

• Dialogicidade – Segundo MAFFINI (2016, p. 142), administração pública dialógica é uma 

noção jurídica pela qual se busca impor como condição para a atuação administrativa a 

prévia realização de um verdadeiro e efetivo diálogo com todos aqueles que terão suas 

esferas de direitos atingidas por essa atuação estatal. Além disso, igualmente fazem parte 

do preceito o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com 

duração razoável e motivação explícita, clara e congruente; 

• Imparcialidade – A administração pública deve ser desenviesada, não praticando nem 

estimulando discriminação negativa de qualquer natureza; 

• Respeito à Legalidade Temperada – A administração pública deve se afastar de 

“absolutizações” de leis, repisando-se que a autoridade pública deve subordinação ao 

ordenamento jurídico como um todo, e não apenas à lei em sentido estrito. Por exemplo, é 

legalmente possível que um hospital público realize um coquetel para recepcionar 

autoridades públicas, bastando contar com recursos orçamentários para essa despesa e 

desde que tenha adquirido os alimentos após a realização do devido processo licitatório. 

Contudo, o evento afasta-se em muito do propósito da existência de um hospital público, 

revestindo-o de ilegitimidade. O exemplo evidencia que não basta ao administrador 

cumprir a legalidade estrita, devendo também respeitar os princípios do ordenamento 

jurídico, tal como o da moralidade;  

• Eficiência – Não apenas do ponto de vista econômico, mas devem-se apresentar resultados 

compatíveis com os indicadores de qualidade de vida, em horizonte de longa duração; e 

• Probidade – As condutas éticas não-universalizáveis ou a confusão entre o legal e o moral 

devem ser vetadas. 
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Esse último ensinamento doutrinário é mais uma evidência da importância que a ordem 

constitucional atual atribui à moralidade e à preservação da probidade, ligando-as e fazendo 

com que sejam parte do conceito de boa administração. 

Acerca disso, é interessante notar que o legislador constituinte, quando se refere a 

princípio, faz uso de ‘moralidade’ (vide o caput do artigo 37), ao passo que, ao se referir ao não 

cumprimento da moralidade, utiliza a ‘improbidade’ (vide o artigo 37, § 4º) ou a lesão à 

probidade (vide o artigo 85, inciso V e o artigo 15, inciso V). 

DI PIETRO (2015, p. 970) discorre de maneira clara ao abordar os casos em que 

moralidade e probidade são princípios ou quando são cometidos atos ilícitos que afrontam tais 

valores: 

Comparando moralidade e probidade, pode-se afirmar que, como princípios, 

significam praticamente a mesma coisa, embora algumas leis façam referência às duas 

separadamente, do mesmo modo que há referência aos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade como princípios diversos, quando este último é apenas um 

aspecto do primeiro. 

No entanto, quando se fala em improbidade como ato ilícito, como infração 

sancionada pelo ordenamento jurídico, deixa de haver sinonímia entre as expressões 

improbidade e imoralidade, porque aquela tem um sentido muito mais amplo e muito 

mais preciso, que abrange não só os atos desonestos ou imorais, mas também e 

principalmente atos ilegais. Na lei de improbidade administrativa (Lei Federal nº 

8.429, de 2-6-92), a lesão à moralidade administrativa é apenas uma das inúmeras 

hipóteses de atos de improbidade previstos em lei. (DI PIETRO, 2015, p. 971) 

Para CARVALHO FILHO (2017, p. 1146-1147), há aqueles que defendem que a 

probidade seria um subprincípio da moralidade, ao passo que outros dizem que a probidade é 

mais ampla e mais abrangente do que a moralidade. Por fim, há quem defenda se tratar de 

expressões equivalentes, uma vez que a Carta Magna menciona a moralidade como princípio e, 

ao mesmo tempo, estipulou que sua violação configuraria ato de improbidade.  

De todo modo, sem adentrar no mérito da relevância da discussão teórica e doutrinária 

ventilada, há uma ligação intrínseca entre conduta proba e moralidade administrativa. 

Raciocinando-se de maneira oposta, é patente que um agente ímprobo ou desonesto com a coisa 

pública violará o princípio da moralidade e deverá ser por isso processado e, consequentemente, 

penalizado. 

Segundo o Dicionário Online Houaiss (2019), o verbete improbidade é definido como 

ausência de probidade, desonestidade, ação má, perversa. DE PLÁCIDO E SILVA (1987, 

p.799) vai mais além e, de maneira contundente, registra que a palavra deriva do latim 

improbitas (má qualidade, imoralidade, malícia), ligando-se, juridicamente, a desonestidade, 

má fama, incorreção, má conduta, má índole, mau caráter. Trata-se de um ser humano que não 

procede bem, que age indignamente por não ter caráter, por não atuar com decência e por ser 

amoral.  
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Pela definição vista anteriormente, e contextualizando seu conceito à Administração 

Pública, improbidade seria uma ilicitude praticada por um agente público ou terceiro contra as 

entidades públicas lato sensu. Mais adiante serão abordados os tipos de atos de improbidade 

abarcados pela legislação federal. 

Já foi abordado que o ato de improbidade é uma infração de ordem política, tendo em 

vista que a Constituição Federal mencionou a suspensão de direitos políticos como uma das 

consequências diante de sua prática. Na mesma linha, tem-se que a improbidade administrativa 

é uma infração de ordem civil, e não criminal. Como já visto, o próprio texto constitucional 

ventila a possibilidade de um ato de improbidade gerar repercussões no campo penal ao 

mencionar na parte final do artigo 37, § 4º, a expressão ‘sem prejuízo da ação penal cabível’, 

caso em que os processos cível e criminal correrão separadamente, podendo inclusive chegar a 

conclusões distintas em virtude da segregação das esferas processantes. Contudo, claro está que 

o ato de improbidade deve ser judicialmente reconhecido dentro da esfera cível, sendo que este 

mesmo ato poderá ser crime quando tipificado como tal em lei. 

Já foi citado que SILVA (2019, p. 385-386) defende que a improbidade deve ser apurada 

pelo Poder Judiciário. Há que se ter, portanto, uma ação cível de responsabilização por ato de 

improbidade administrativa para se chegar à conclusão sobre o cometimento desse tipo de 

infração de ordem civil-política. Não é tarefa da função administrativa do Estado se pronunciar 

sobre atos de improbidade, mas sim da função jurisdicional, tipicamente exercida pelos 

membros do Poder Judiciário. 

O artigo 37, § 4º, da Constituição da República, ao enumerar as sanções para os atos de 

improbidade, faz menção à existência de uma lei que deva prever as formas e a gradação em 

torno daquelas penalidades. Por isso, a fim de regulamentar a previsão constitucional, o 

legislador ordinário atuou e editou a Lei Federal nº 8.429/92, conhecida como Lei de 

Improbidade Administrativa. Suas características e aspectos mais notáveis serão estudados 

adiante. 

 

1.4 A Lei de Improbidade Administrativa atual (Lei Federal nº 8.429/92) 

A Constituição de 1988 foi a pioneira a fazer menção direta e expressa aos atos de 

improbidade. Antes disso, muitas foram as leis que previam sanções para aqueles que se 

enriqueciam ilicitamente ou que causaram prejuízo ao erário em função do exercício de cargos 

ou funções públicas. Anotam-se, a título exemplificativo, o Decreto-Lei nº 3.240/41, a Lei nº 

3.164/57 (Lei Pitombo-Godói Ilha, já revogada), a Lei nº 3.502/58 (Lei Bilac Pinto, já revogada) 

e o Decreto-Lei nº 359/68 (já revogado). Todavia, como se repara, o assunto era tratado em 
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âmbito legal, mas não constitucional. Nesse sentido é que se identifica na Constituição de 1988 

a escala de relevância valorativa estabelecida pelo legislador, que agora expressamente prevê a 

moralidade enquanto princípio e estabelece que atos de improbidade administrativa são 

infrações de ordem civil e política. 

A fim de regulamentar as sanções mencionadas pelo artigo 37, § 4º, da Constituição 

Federal de 1988, foi editada a Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Essa lei foi elaborada 

já dentro do contexto do Estado Democrático de Direito inaugurado pela Carta Magna de 1988, 

levando em consideração, portanto, a axiologia posta pelo legislador constituinte, mormente 

em relação à preservação da moralidade administrativa. 

Já no primeiro contato com a Lei de Improbidade Administrativa, repara-se que sua 

ementa faz menção às sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 

ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 

indireta ou fundacional. Apesar disso, algumas considerações são relevantes de serem feitas 

somente a partir da leitura da ementa. 

Primeiramente, repara-se que a lei se volta a dispor sobre sanções aplicáveis a agentes 

públicos. Logo, não é pretensão do legislador neste momento sancionar pessoas jurídicas, sejam 

elas de direito público ou de direito privado. Constata-se, com isso, que o Estado é sempre 

representado por pessoas naturais e também se relaciona com pessoas naturais. As 

circunstâncias em que uma pessoa jurídica possa eventualmente ter alguma vinculação com 

entidades públicas estão fora do escopo de aplicação da Lei nº 8.429/92. A existência da Lei 

Federal nº 12.846/13, por exemplo, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil 

de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, embasa esse ponto de 

vista. 

Em segundo lugar, a citada ementa correlaciona o objeto da lei a casos de 

enriquecimento ilícito. Entretanto, a própria lei faz menção a outros gêneros que ensejam a 

caracterização de ato de improbidade.  

Em seu artigo 9º existe a clara menção a atos que geram enriquecimento ilícito ao 

agente, em total harmonia com a ementa. O dispositivo apresenta um rol enumerativo de 

condutas que caracterizam a obtenção de vantagem indevida em razão do exercício de alguma 

função pública.  

Porém, os artigos 10, 10-A e 11 também veiculam outros atos de improbidade que não 

se relacionam à circunstância de enriquecimento ilícito. O artigo 10 traz exemplos de atos que 

causam prejuízo ao erário, por circunstâncias dolosas ou culposas, enquanto que o artigo 10-A 

aborda caso tributário de concessão, aplicação ou manutenção de benefício tributário de 
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Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e o artigo 11 exemplifica atos que 

atentam contra os princípios da Administração Pública, mencionando expressamente 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 

Como se percebe pelo teor da lei e por tudo o que foi exposto nos tópicos anteriores, é 

equivocado associar improbidade ou afronta à moralidade apenas a fatos que tenham 

repercussão financeira, seja de fazer o agente enriquecer, seja de causar prejuízo à Fazenda 

Pública. Conforme se extrai do artigo 11 da lei, a mera violação de princípio pode ensejar o 

cometimento de ato de improbidade. 

Neste aspecto, cabe ressaltar que, embora os incisos dos artigos supramencionados 

contenham rol enumerativo, não esgotando os casos de improbidade, sabe-se que o conceito de 

ato de improbidade não pode ser considerado elástico, vez que pertence ao universo do que se 

conhece como Direito Sancionador. Este, por sua vez, de modo a proporcionar segurança 

jurídica à coletividade, deve ter tipificação e penalidades previstas em lei. Não se pode ampliar 

a interpretação a fim de abranger situações que não tenham sido contempladas na definição do 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vai ao encontro disso, ilustrada pelo 

entendimento exarado no acórdão do Recurso Especial nº 1.558.038/PE (Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, 1ª Turma, publicação em 09 nov. 2015).  

Para a Corte Superior, a tipificação da conduta do réu como ato de improbidade deve se 

dar por demonstração do elemento subjetivo da conduta, restando caracterizado dolo para os 

casos dos artigos 9º, 10-A e 11 e ao menos culpa para as hipóteses do artigo 10. Como 

precedentes desse entendimento citam-se os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.500.812/SE, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, publicação em 28 mai. 2015 e REsp 

1.512.047/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, publicação em 30 jun. 2015. 

Voltando ao teor da ementa da Lei Federal nº 8.429/92, uma vez mais frise-se a 

utilização da expressão agentes públicos, o que demonstraria que apenas aqueles que exercem 

funções públicas possam ser apenadas por aquela lei. Contudo, o próprio artigo 3º da lei amplia 

o campo de aplicação da lei para aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou 

concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiam sob qualquer forma direta 

ou indireta.  

Percebe-se, então, que o dever de moralidade da Administração Pública pode ser exigido 

também daqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, se envolverem concretamente com 

a prática de atos de improbidade. É um claro recado que o legislador dá à coletividade sobre o 

quão caro é o princípio da moralidade ao Estado brasileiro. Nesse caso, o Superior Tribunal de 

Justiça tem precedentes de que não é possível se ajuizar ação de improbidade exclusivamente 
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em face de particular que não integra a Administração Pública. Há que se ter também um agente 

público no polo passivo da demanda judicial. Como precedentes desse entendimento tem-se os 

seguintes julgados, dentre outros: REsp nº 1.155.992/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 

publicação em 01 jul. 2010 e REsp nº 931.135/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, publicação em 

27 fev. 2009. 

Até aqui, e sem prejuízo do aprofundamento no estudo da lei que se fará nos tópicos 

seguintes, claro está que a Lei de Improbidade é um valioso instrumento para se atribuir firmeza 

ao valor da moralidade administrativa. O enquadramento enquanto infração político-civil, a 

possibilidade de se estender sanções àqueles que não sejam agentes públicos, mas que guardam 

relação direta com o ato praticado, o conceito abrangente de agentes públicos do artigo 2º da 

lei e a possibilidade de atos de improbidade que vão além da simples ideia de enriquecimento 

ilícito ou prejuízo ao erário evidenciam a particularidade e notabilidade da temática. 

Do ponto de vista processual, a Lei de Improbidade situa-se dentro daquilo que se 

conhece como microssistema ou minissistema coletivo, cuja preocupação maior é o de tutelar 

interesses transindividuais (ou direitos coletivos lato sensu). MAZZILLI (2007, p. 48) define 

que esses interesses se situam em uma posição intermediária entre o interesse público e o 

interesse privado, sendo compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas. Em 

síntese, trata-se de direitos que transcendem o âmbito estritamente individual. 

O microssistema coletivo, segundo NEVES (2019, p. 135) tem duas normas que são 

consideradas o seu ‘núcleo duro’: a Lei de Ação Civil Pública (Lei Federal nº 7.347/85) e o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90). Embora ambas tenham notável 

importância no ordenamento jurídico, há outras normas que também visam a tutelar direitos 

que escapam do âmbito marcadamente individual, dentre as quais citam-se a Lei da Ação 

Popular (Lei Federal nº 4.717/65), a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 

nº 6.938/81), Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90), Estatuto do 

Torcedor (Lei Federal nº 10.671/03), Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03), Lei do 

Mandado de Segurança (Lei Federal nº 12.016/09), Lei do Mandado de Injunção (Lei Federal 

nº 13.300/16) e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92). 

O Superior Tribunal de Justiça, além de reconhecer a existência do citado 

microssistema, expressamente inclui a Lei de Improbidade dentre as normas que dele fazem 

parte. Ademais, a Corte inclusive já se posicionou pela aplicação subsidiária das disposições 

do Código de Processo Civil, tendo prioridade de aplicação as normas do minissistema coletivo. 

Portanto, caso a Lei de Improbidade Administrativa, integrante do sistema, não contiver 

previsão processual a respeito de algum tópico, deve-se buscar a solução no ‘núcleo duro’ do 
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microssistema de tutela coletiva. No mesmo sentido, citam-se como precedentes do STJ o REsp 

nº 1.221.254/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, publicação em 13 jun. 2012, o 

REsp nº 1.217.554/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, publicação em 22 ago. 2013 e o 

AgRg no REsp nº 1.359.958/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, publicação em 13 

nov. 2013. 

Esses aspectos processuais, notadamente a existência de um microssistema coletivo de 

tutela de direitos transindividuais, do qual a Lei de Improbidade faz parte, levam à compreensão 

de que os valores protegidos pela lei interessam à coletividade como um todo. Isso faz com que 

a Lei nº 8.429/92 seja uma norma de ordem pública cuja incidência é inafastável. 
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2 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO 

2.1 Controle da Administração 

A história e a evolução das sociedades mostram que o controle sobre a atuação estatal é 

um anseio antigo. Trata-se de um dos aspectos que motivaram os movimentos 

constitucionalistas que ganharam força a partir do século XVIII, contexto em que a Revolução 

Francesa de 1789 se sobressaiu como grande marco.  

O mencionado controle, em uma primeira e objetiva acepção, é a limitação do poder 

estatal, obrigando o Estado e seus agentes a atuarem dentro de parâmetros postos pela 

coletividade. É o alvorecer do Estado de Direito, regido pelo princípio da legalidade ampla, em 

que o Estado cria normas e a elas também se sujeita. Nesse cenário a atuação estatal deve, 

portanto, observar os limites postos pelos representantes da sociedade e positivado em leis 

abstratas e genéricas.  

A Revolução Francesa teve como um de seus frutos imediatos a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, datada de 26 de agosto de 1789. Esse histórico e relevante documento, 

indubitavelmente, é o grande marco quando se faz referência à imposição de limites e para o 

controle da atuação estatal. 

Já houve, em épocas pretéritas à da citada declaração, tentativas de se limitar o Poder 

do soberano do Estado. Citam-se a Carta de Coroação do ano 1100, emitida pelo então recém 

coroado Rei Henrique I, em que ele se comprometia a limitar alguns abusos de poder, e a Magna 

Carta de 1215, imposta pelos nobres como condições a serem seguidas pelo Rei João Sem Terra. 

Ambos os exemplos são ingleses. Contudo, nenhuma das tentativas se mostrou tão exitosa e 

representou tanta ruptura sistêmica quanto a Declaração francesa.  

Desse importante documento é possível extrair, mesmo que remotamente, a noção de 

pertencimento a uma coletividade, de valores republicanos e da possibilidade de se controlar 

atos estatais. Os artigos 14 e 15 do documento merecem ser reproduzidos: 

Art. 14º. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus 

representantes, da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de 

observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração.  

Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua 

administração. 

O artigo 14 deixa transparecer que os cidadãos é que darão a palavra final no que diz 

respeito à necessidade de exações. Numa interpretação mais atual, seria o princípio da 

legalidade aplicado à seara tributária, em que a lei fixa as condições para a tributação, bem 

como a utilização dos recursos arrecadados. Já o artigo 15 impõe a obrigação de prestar contas 

ao agente público quando a sociedade assim o exigir.  
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Quando se exige prestação de contas, o administrador público deixa aberto ao público 

quais recursos foram utilizados em suas ações e decisões, proporcionado que os integrantes da 

coletividade apreciem e cheguem a conclusões sobre a maneira como os recursos foram 

despendidos. Essa abertura possibilita o exercício e a existência de controle, pois a atuação 

daquela autoridade será aferida, cotejada e questionada. 

A fim de se evitar interpretações anacrônicas, é importante destacar que no século XVIII 

e em épocas anteriores o conceito de cidadania não é equivalente ao que se tem hoje. Antes, 

cidadãos eram a menor parte da população, visto que somente pessoas do sexo masculino 

integrantes da nobreza é que poderiam opinar e atuar nas decisões dos rumos da coletividade. 

Ademais, a Revolução Francesa entrou para a história como um movimento eminentemente 

burguês, individualista e liberal. Todavia, ainda assim fez notável contribuição para a evolução 

e para o patamar atual de Estado Democrático de Direito e de princípios republicanos que hoje 

se tem. O controle da atuação estatal certamente teve inegável avanço e evolução em função do 

legado daquela revolução liberal. 

Do que até agora foi exposto, é possível defender que controlar é a imposição de um 

parâmetro para que os atos praticados pelos agentes públicos possam ser cotejados e 

comparados a ele. Esse parâmetro, outrora restrito ao respeito à lei formal, hoje se entende como 

o respeito à juridicidade. Em função da existência de outros princípios, tão importantes quanto 

a legalidade, os atos devem ser analisados à luz dessa combinação de valores, dentre os quais 

encontra-se o da moralidade administrativa, já apresentado anteriormente neste estudo. 

O controle propicia, então, que o administrador atue em conformidade com a lei e com 

o ordenamento jurídico. Segundo MARINELA (2018, p. 1082), é o conjunto de mecanismos 

jurídicos e administrativos para fiscalização e revisão de toda atuação administrativa. É a 

consagração da sindicabilidade dos atos praticados pelas autoridades estatais. 

Pode-se pugnar que o controle seja um dos vários princípios fundamentais consagrados 

pela atual ordem constitucional. JACOBY FERNANDES (2016, p. 39) defende esse ponto de 

vista, ainda que a Constituição Federal não contenha disposição expressa nesse sentido. O 

citado autor chega àquela conclusão constatando, no artigo 5º da Carta, a previsão do direito de 

petição e de obtenção de certidões (inciso XXXIV, alíneas a e b), do direito ao recebimento de 

informações individuais e gerais prestadas por órgãos públicos (inciso XXXIII) e da ação 

popular (inciso LXXIII). 

LIMA (2015, p. 33) é claro ao afirmar que não existe democracia sem controle, pois 

nesse ambiente todo e qualquer governante, gestor público, parlamentar, magistrado e qualquer 

outra espécie de agente público que detém parte do poder estatal tem sua atividade sujeita a 
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múltiplos controles. É ínsito do Estado Democrático de Direito prever múltiplos mecanismos 

de controle de poder e de limitação à atuação daqueles agentes. 

Com a finalidade de fortalecer o argumento que controle é um direito fundamental e que 

são diversos os mecanismos de controle, nota-se que o Decreto-Lei nº 200/67 elencou, em seu 

artigo 6º, o controle como um dos princípios fundamentais da Administração Pública Federal, 

ao lado de planejamento, coordenação, descentralização e delegação de competência. O artigo 

13 do mesmo normativo estabelece notáveis aspectos do exercício do controle, distribuindo-o 

ao longo de toda a Administração Federal e prevendo com que ele seja exercido por diversos 

titulares e órgãos: 

Art. 13 O controle das atividades da Administração Federal deverá exercer-se em 

todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente: 

a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância 

das normas que governam a atividade específica do órgão controlado; 

b) o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais 

que regulam o exercício das atividades auxiliares; 

c) o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da União pelos 

órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. 

O controle estatal, como já pontuado, não é algo novo. Ele é a raiz do que se 

convencionou denominar de sistema de freios e contrapesos (checks and balances). DALLARI 

(1991, p. 184-185) ensina que a separação de poderes foi associada à ideia de Estado 

Democrático e originou a sistemática mencionada. Nela, incumbe ao Poder Legislativo a prática 

de atos gerais e abstratos, sem se saber a quem concretamente tais atos atingirão. O Legislativo, 

portanto, não atua concretamente na vida social, algo que é realizado pelo Poder Executivo, 

este sim encarregado da prática de atos especiais. Este último tem meios concretos para agir, 

mas está igualmente impossibilitado de atuar livremente porque todos os seus atos estão 

limitados pelos atos gerais do Legislativo. Por fim, havendo exorbitância de qualquer dos 

poderes surge a ação fiscalizadora do Poder Judiciário, que obriga cada um a permanecer nos 

limites de sua esfera de competência.  

Verifica-se, portanto, que um Poder controla o outro Poder. Convém transcrever trecho 

de ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal em que a relatoria do Ministro Celso de 

Mello deixa transparecer a lógica do sistema de freios e contrapesos: 

A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade 

de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o 

princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado 

para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. 

[...] 

O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, 

teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias 

hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-

jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da 
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República sobre os demais órgãos da soberania nacional (MS 23.452-1, Rel. Min. 

Celso de Mello, publicação em 12 mai. 2000). 

Portanto, além de proporcionar o cotejamento da atuação do agente público em relação 

aos mandamentos da juridicidade, o controle evita a hipertrofia de uma entidade estatal em 

detrimento de outra.  

A Constituição de 1988 fornece exemplos em que se identifica o controle de um Poder 

da República sobre o outro, de maneira a manter a harmonia e o equilíbrio entre eles. Por 

exemplo, a nomeação de ministros de Cortes Superioras (órgãos do Poder Judiciário) é um ato 

do Presidente da República (chefe do Poder Executivo) realizado após sabatina do Senado 

Federal (órgão do Poder Legislativo). Outro caso é o das medidas provisórias que, embora 

privativas do Presidente da República, serão apreciadas pelo Congresso Nacional, podendo 

inclusive derrubá-las e retirá-las do ordenamento jurídico.  

Dentro dessa lógica do controle, LENZA (2016, p. 587) identifica que os Poderes da 

República possuem funções típicas (ou predominantes), inerentes e ínsitas à sua natureza, e 

funções atípicas. O autor elenca que o Poder Executivo, em sua função típica, exerce a chefia 

do Estado, a chefia do Governo e realiza atos administrativos. De maneira atípica, o Presidente 

da República adota medidas provisórias (artigo 62 da Constituição) e poderia editar leis 

delegadas, se assim for autorizado pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 68. Ambas 

integram o que a Constituição chama de processo legislativo eu seu artigo 59. Portanto, 

reconhece-se que atipicamente o Poder Executivo pode legislar. 

Em relação aos Poderes Legislativo e Judiciário, as funções típicas de ambos serão mais 

levadas em consideração no objeto de estudo deste trabalho acadêmico.  

O Judiciário é o titular da função jurisdicional do Estado. Isso significa que os seus 

membros dizem o direito no caso concreto, em caráter definitivo, dirimindo lides que lhe forem 

levadas. Ademais, como já consignado anteriormente, o Judiciário se encarrega de debelar 

abusos cometidos por quaisquer dos Poderes, desde que seja provocado para tal. Já o Poder 

Legislativo tem duas funções típicas consagradas no texto constitucional. A primeira delas é a 

produção de normas gerais e abstratas. É a capacidade de legislar e de inovar o ordenamento 

jurídico. A segunda função típica é realizar a fiscalização do Poder Executivo. 

Pode-se perceber, a partir das funções típicas desses dois últimos Poderes da República, 

que eles possuem uma capacidade de controle. Contudo, tal controle guarda uma característica 

marcante na atuação finalística desses Poderes: o fato de ser um controle externo. Segundo DI 

PIETRO (2015, p. 880), isso acarreta a possibilidade de um Poder controlar o outro, sendo 

exercido por organismo estatal que não integra a mesma estrutura da entidade fiscalizada.  
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Cabe ressaltar que a própria Administração Pública, esta entendida enquanto todos os 

órgãos, Poderes e instituições existentes no Estado brasileiro, deve possuir mecanismos para se 

autocontrolar. Essa ideia está contida no artigo 13 do Decreto-Lei nº 200/67, reproduzido 

anteriormente. No mesmo sentido, há dois enunciados de súmula do Supremo Tribunal Federal 

(Súmulas nº 346 e 473) que corroboram essa possibilidade de controle, além de previsão 

expressa no artigo 53 da Lei Federal nº 9.784/99. Dessa maneira, surge a ideia de controle 

interno. É o papel, por exemplo, da Controladoria-Geral da União, organismo que integra o 

Poder Executivo da União e que se encarrega de fiscalizar a atuação dos órgãos subordinados 

àquele Poder. 

Todavia, interessa nesta abordagem o controle externo, notadamente aquele exercido 

pelos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que será estudado a seguir. 

 

2.2 O Controle Exercido pelo Poder Legislativo e pelos Tribunais de Contas 

Viu-se que o Poder Legislativo, além da sua função de legislar, tem também a função 

típica de fiscalizar. Esta última, por sua vez, pode ser desmembrada em duas modalidades, 

gerando o controle da atividade política e o controle da atividade administrativa. 

O controle da atividade política é objeto de preocupação do legislador constitucional, 

permanecendo as normas que tratam dele apenas naquele nível normativo. Isso porque DI 

PIETRO (2015, p. 655), ao mencionar o conceito de função política formulado por Renato 

Alessi, lembra que ela engloba atividades de ordem superior voltadas à direção suprema e geral 

do Estado, com a capacidade de inclusive assinalar diretrizes para as outras funções estatais. 

São as atividades de direção e as colegislativas, que implicam a fixação de metas, de diretrizes 

ou de planos governamentais. 

A autora reforça também que as atividades políticas se concentram nas mãos do Poder 

Executivo e do Legislativo, sendo certo que a participação do Judiciário em decisões políticas 

praticamente inexiste. Um dos aspectos que justificariam isso é o elevado grau de 

discricionariedade das ações políticas, às quais não se submetem diretamente a algum 

normativo específico, diferentemente das atuações administrativa e jurisdicional, que se 

submetem às regras e princípios do ordenamento. 

A Constituição Federal de 1988 menciona algumas posturas a cargo do Poder 

Legislativo que denotam o exercício de função política. O processamento de crimes de 

responsabilidade cometidos por altas autoridades por parte do Poder Legislativo exemplifica o 

exercício da citada função, já que aqueles abrangem infrações de ordem político-administrativa, 

e não crimes propriamente. O artigo 85 da Constituição elenca, por exemplo, os crimes de 
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responsabilidade do Presidente da República, os quais, se cometidos, podem acarretar em 

processo de impedimento, no rito previsto na Lei Federal nº 1.079/50.  

Outro exemplo constitucional de juízo político se dá pelo julgamento das contas do 

Presidente da República, também feito pelo Poder Legislativo (artigo 48, inciso IX). As contas 

daquela autoridade são examinadas tecnicamente pelo Tribunal de Contas da União, que emitirá 

uma opinião acerca da regularidade ou não, recomendando ao Legislativo a aprovação, 

aprovação com ressalvas ou rejeição. Não obstante o parecer prévio do órgão técnico, o 

julgamento a cargo do Poder Legislativo pode ser feito em sentido completamente oposto ao 

que consta no relatório do TCU, evidenciando o juízo eminentemente político que se pode fazer. 

Sem a pretensão de esgotar os casos de controle político desempenhado pelo Poder 

Legislativo, os exemplos citados deixam claro que se trata de juízo que transcende as previsões 

do ordenamento jurídico, em que os parlamentares podem decidir conforme a conveniência do 

momento e até levando em consideração a ideologia do seu bloco partidário. 

Em outra ponta, o controle externo legislativo também pode se operar tecnicamente, 

apreciando os atos administrativos praticados e comparando-os a parâmetros normativos 

existentes no ordenamento jurídico. Sobre isso, PELEGRINI (2014, p. 95) relembra que o 

controle externo prescrito na Constituição, especialmente entre os artigos 70 e 75, compreende 

dois aspectos: o político, de incumbência dos membros do Poder Legislativo e já aqui 

mencionado, e o técnico, exercido pelo Tribunal de Contas.  

Dessa forma, no que diz respeito à fiscalização, esta enquanto função típica do Poder 

Legislativo, resta clara a existência de uma bipartição em suas espécies, ficando o Tribunal de 

Contas da União responsável por exercer fiscalização técnica. Esse conteúdo técnico é citado 

nominalmente pelo artigo 70 da Carta Magna, ao mencionar os seguintes campos de atuação: 

contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. 

GASPARINI (2012, p. 513) refere-se a isso como controle da Administração Pública, 

definindo-o como atribuição de vigilância, orientação e correção de certo órgão ou agente 

público sobre a atuação de outro visando sua confirmação ou seu desfazimento, conforme seja 

ou não legal, conveniente, oportuna e eficiente. É o que já se denominou controle externo ou, 

segundo o citado doutrinador, heterocontrole. 

Ressalte-se que o controle técnico se faz sobre a atividade administrativa do Estado. Por 

conseguinte, não é possível que o TCU fiscalize a atividade típica do Judiciário (prestação 

jurisdicional) nem a função de legislar do Legislativo. Também não entra no seu escopo de 

atuação a fiscalização da função política do Estado. Portanto, resta claro que os atos do Estado 

enquanto administrador não são imunes, sendo sindicáveis por natureza. 
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Esse controle externo técnico, pela opção do legislador constituinte no artigo 71, é 

exercido por um órgão específico de auxílio ao Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da 

União. Empregou-se a expressão ‘de auxílio’ no texto constitucional porque a titularidade do 

controle externo é do Poder Legislativo, conforme expresso no artigo 70. Sobre isso, 

MEDAUAR (1993, p. 115) afirma que a expressão quer dizer que o controle financeiro e 

orçamentário da Administração é exercido pelo Tribunal de Contas em auxílio ao Poder 

republicano responsável, de forma que a expressão ‘de auxílio’ não rebaixa ou diminui a 

importância daquela instituição técnica. 

Ainda mais clara é a posição de LIMA (2015, p. 60), que defende que a vinculação do 

TCU ao Legislativo corresponde à tradicional e nobre missão do Parlamento de fiscalizar o bom 

emprego, pelo Executivo, dos recursos oriundos da sociedade. No Brasil, desde a primeira 

Constituição republicana já havia a ligação do órgão técnico fiscalizador ao Legislativo. O autor 

também destaca que as previsões constitucionais relativas ao TCU estão em uma seção dentro 

do capítulo que trata de Poder Legislativo. Não se trata de subseção dos tópicos dedicados a 

Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, mas sim dentro do Poder 

Legislativo, o que conferiria, por si só, o status de órgão constitucional autônomo ao TCU. 

É importante destacar que, embora os Tribunais de Contas sejam órgãos de auxílio dos 

respectivos Poderes Legislativos, o controle técnico exercido por aqueles não pode estar sujeito 

a revisão por parte desses. Dentro dessa temática, o STF fixou a seguinte tese para o Tema de 

Repercussão Geral nº 47, ao proceder ao julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 

576.920 (Rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 20/04/2020): “A competência técnica do 

Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à 

revisão pelo Poder Legislativo respectivo”. 

A jurisprudência do STF já teve a oportunidade de apreciar e reconhecer a envergadura 

constitucional do TCU, conforme o trecho da ementa abaixo transcrita: 

Os tribunais de contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional 

brasileira, não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, 

ao Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de mero 

assessoramento técnico. A competência institucional dos tribunais de contas não 

deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos do Poder Legislativo, mas traduz 

emanação que resulta, primariamente, da própria Constituição da República (ADI 

4.190, Rel. Min. Celso de Mello, publicação em 11 jun. 2010). 

As atribuições institucionais do TCU, a fim de cumprir a tarefa de atuar como órgão de 

auxílio ao Poder Legislativo no exercício do controle externo, estão elencadas nos incisos do 

artigo 71 da Constituição Federal. Todas elas têm em comum o fato de existir uma tutela sobre 

recursos públicos. Contudo, neste momento, destaca-se o teor do inciso II do dispositivo, em 

que se emprega o verbo julgar. Compete, portanto, ao TCU julgar contas dos administradores 
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e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração Pública Federal, 

bem como daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 

prejuízo ao erário. 

Destaca-se que julgar é uma ação a cargo da função jurisdicional do Estado, tipicamente 

desempenhada pelo Poder Judiciário. Excepcionalmente o Poder Legislativo também julga, 

como no caso de crimes de responsabilidade das autoridades previstas pela Constituição. 

Contudo, não há como negar que tal tarefa é majoritariamente exercida pelo Poder Judiciário. 

Apesar disso, não se pode cogitar a hipótese de o Tribunal de Contas da União pertencer 

ao Poder Judiciário nem exercer função jurisdicional. Primeiro, pela própria posição do órgão 

no texto constitucional, previsto no capítulo que trata de Poder Legislativo. Segundo, porque a 

utilização do verbo julgar enquanto uma de suas competências não o torna integrante da função 

jurisdicional. Quanto a isso, DI PIETRO (2015, p. 368) afirma que o TCU apenas aprecia as 

contas tecnicamente, sem apreciar a responsabilidade do agente público, que é de competência 

exclusiva do Poder Judiciário. SILVA (2019, p. 752-753) reforça também que as decisões do 

órgão são administrativas, não jurisdicionais. 

Em outra ponta, é interessante notar que a Constituição cita expressamente, no artigo 

73, que o TCU exerce jurisdição em todo o território nacional. Já se sabe que jurisdição é 

definida como “a atuação estatal que visa à aplicação do direito objetivo ao caso concreto, 

resolvendo-se com definitividade uma crise jurídica e gerando com tal solução a pacificação 

social” (NEVES, 2018, p. 59).  Trata-se de função típica do Judiciário e atípica do Legislativo. 

Outrossim, ao pormenorizar a disciplina dos membros do TCU, nomeados de ministros 

pelo texto constitucional e em número de nove, a Constituição os equipara aos ministros do 

Superior Tribunal de Justiça, conferindo àqueles as mesmas garantias, prerrogativas, 

impedimentos, vencimentos e vantagens destes (artigo 73, § 3º). Ainda prevê que o auditor 

substituto de ministro, no exercício normal de sua judicatura, terá as garantias e impedimentos 

de juiz de Tribunal Regional Federal (desembargador federal). 

Tendo em vista ser órgão de auxílio do Poder Legislativo, poder-se-ia cogitar o exercício 

de função legislativa por parte do TCU. Contudo, tal pensamento também é equivocado, pois 

tal função estatal é marcada pelo binômio inovação da ordem jurídica e fiscalização do Poder 

Executivo. Ademais, o ato de legislar deve ser exercido por aqueles que possuem mandato 

popular, algo que não é o caso dos membros do TCU, cujos critérios de escolha estão listados 

nos §§ 2º e 3º do artigo 73 da Constituição da República. 

Como se pode perceber, o Tribunal de Contas da União tem características sui generis, 

não encontradas no seu conjunto em outra instituição do Estado. Trata-se de um órgão que 
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exerce função administrativa, cujas nomenclatura e colegialidade são típicos de órgão do 

Judiciário e que está previsto enquanto órgão de auxílio do Poder Legislativo. 

Outra singularidade está no fato de existirem vários Tribunais de Contas no Brasil. 

Atualmente, há 33 (trinta e três) órgãos de controle externo de auxílio aos Legislativos 

brasileiros, cuja listagem nominal será consignada posteriormente. Isso porque, na lógica 

constitucional, cada ente federado tem a incumbência de fiscalizar o emprego dos recursos 

públicos de sua titularidade, em função da autonomia federativa orçamentária e financeira 

assegurada pela Constituição Federal. 

Ao tratar do assunto, o legislador constituinte estipula, no artigo 75, que as normas 

estabelecidas para o TCU se aplicam, no que couber, à organização, composição e fiscalização 

dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos 

de Contas dos Municípios. LIMA (2015, p. 99) refere-se as essas características comuns dos 

Tribunais de Contas como simetria concêntrica ou simetrização. 

Como se verá mais adiante, todos os Tribunais de Contas têm como missão precípua a 

fiscalização da arrecadação e do dispêndio público, sob um viés técnico. O corpo funcional 

dessas instituições deve ser integrado por servidores que possuam conhecimento nas áreas 

contábil, financeira e orçamentária, além de terem aptidão para a realização de auditorias 

operacionais, a fim de viabilizar a apuração de desempenho da gestão pública com a 

mensuração dos resultados colhidos. 

Antes de passar ao estudo do controle exercido pelo Poder Judiciário e pelo Ministério 

Público, em que as ações de improbidade administrativa são uma das possibilidades, insta 

destacar que o trabalho dos Tribunais de Contas deve ser conduzido a fim de comprovar 

legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, passando também 

pela análise da aplicação das subvenções estatais e eventuais renúncias de receitas feitas pelo 

Poder Público. Tudo isso está previsto no caput do artigo 70 da Constituição Federal. 

 

2.3 Controle judicial, do Ministério Público e as ações de improbidade 

Já se sabe que o Judiciário é o Poder republicano que, por função típica, detém a 

atividade jurisdicional do Estado. Sendo assim, é encarregado de pacificar todo tipo de crise 

jurídica que lhe for encaminhada em função do preceito do non liquet, consagrado no artigo 4º 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal e no artigo 140 do Código de Processo Civil. 

Dados do Conselho Nacional de Justiça de 2012, que constam no relatório denominado 

‘100 Maiores Litigantes’, já evidenciavam que o Poder Público é o mais demandado nas ações 



35 

 

judiciais em todo o Brasil. A fim de exemplificar o quanto o Judiciário é acionado por conta de 

insatisfações envolvendo o setor público, o relatório mencionado aponta que, no âmbito da 

Justiça Federal, a União é ré em 83,19% das ações (BRASIL, 2012, p. 8). Não obstante a 

possibilidade de excesso de litigância cultural do povo brasileiro, fato é que o número é bastante 

elevado. 

Boa parte dessas muitas ações são ajuizadas contra o Estado por pessoas físicas ou 

jurídicas que, em algum momento, mostraram-se insatisfeitas com as condutas adotadas pelo 

setor público. Essa insatisfação instaura uma crise jurídica que deve ser debelada para a 

pacificação da sociedade, sendo este o papel do Estado-juiz. Sabe-se que há mecanismos 

extrajudiciais para a solução de conflitos que envolvam a Administração Pública, tais como a 

autocomposição, prevista na Lei Federal n 13.140/15, em que câmaras especificamente criadas 

podem resolver a problemática, e a arbitragem, prevista na Lei Federal nº 9.307/96, na redação 

dada pela Lei Federal nº 13.129/15. Contudo, a realidade e os números do Relatório 

supramencionado mostram que existe uma preferência pelo ajuizamento de ações na via 

judicial. 

Ao ser chamado para se pronunciar sobre atos ou condutas praticadas pela 

Administração Pública, o Estado-juiz tem o dever-poder de se pronunciar acerca daquela 

situação de crise jurídica. Trata-se, portanto, da função jurisdicional controlando a função 

administrativa, tendo em vista que uma das partes da relação jurídica-processual será o Estado. 

O magistrado compara o ato questionado ao ordenamento jurídico, apreciando se aquele está 

aderente ou não às regras e princípios vigentes. Ao final da marcha processual, tem-se uma 

decisão definitiva (res iudicata). 

Ao fazerem isso, as pessoas se valem dos instrumentos processuais existentes no 

ordenamento jurídico. Destacam-se, nesse aspecto, os chamados remédios constitucionais. 

Segundo SILVA (2019, p. 268-269), os citados remédios são instrumentos destinados a 

assegurar o gozo de direitos violados ou em vias de ser violados ou simplesmente não atendidos. 

Alguns estão previstos primariamente no artigo 5º da Constituição, tais como o habeas 

corpus (inciso LXVIII), mandado de segurança (inciso LXIX), mandado de segurança coletivo 

(inciso LXX), mandado de injunção (inciso LXXI), habeas data (inciso LXXII) e ação popular 

(inciso LXXIII). Além dessas, a ação civil pública, mencionada no artigo 129, inciso III, 

também pode ser incluída no rol dos remédios constitucionais. 

Os remédios constitucionais são, indubitavelmente, instrumentos para que o Estado-juiz 

controle a atuação do administrador público. É também possível o ajuizamento de ações 

ordinárias com a mesma finalidade, mas as ações constitucionais são aquelas de maior destaque 



36 

 

quando se vislumbra o controle jurisdicional da atuação estatal. Vale rememorar que tal 

modalidade de controle é também externa, porquanto abrange um Poder da República em sua 

função típica (Judiciário) fiscalizando a atuação administrativa de outro Poder (Executivo, 

Legislativo ou o próprio Judiciário, esses dois últimos no exercício de função administrativa 

atípica quando controlados). 

Algumas daquelas ações constitucionais podem ter características transindividuais, cujo 

pedido e causa de pedir podem alcançar um grupo de pessoas. Sobre isso, é importante 

distinguir as três espécies de direitos coletivos latu sensu explicitadas pelo artigo 81 do Código 

de Defesa do Consumidor. 

Os interesses ou direitos difusos são aqueles indivisíveis, cuja titularidade é 

indeterminada. Essa espécie pode ser exemplificada pelo meio ambiente, por exemplo. A 

própria Constituição expressamente menciona, em seu artigo 225, que se trata de um bem de 

uso comum do povo ao qual todos têm direito. Não se distingue titularidade, portanto.  

Já os interesses ou direitos coletivos stricto sensu são aqueles cujos titulares são 

determinados ou determináveis em função de uma característica comum a todos eles. Esses 

titulares, reunidos em função de uma relação jurídica base, titularizam um determinado direito 

em seu conjunto. Exemplifica o caso o condomínio edilício. Se uma obra vizinha estiver 

prejudicando um edifício residencial, é lícito que o condomínio esteja em juízo na defesa do 

todo, algo que beneficiaria ou cessaria eventuais malefícios às unidades habitacionais de todos 

aqueles que lá residem. A fim de caracterizar o direito coletivo aqui definido, não faria sentido 

cada condômino ingressar com ação individual. 

A terceira e última espécie diz respeito aos direitos individuais homogêneos, em que há 

uma titularidade individual de um direito. Diferentemente do direito coletivo anteriormente 

descrito, cada indivíduo tem um direito subjetivo. Tendo esse direito origem comum, várias 

pessoas sofrem do mesmo problema ou da mesma crise jurídica, tendo cada uma delas 

legitimidade de ingressar em juízo para defender o seu próprio interesse, sem prejuízo da 

possibilidade de ajuizamento de uma ação coletiva em defesa desses direitos individuais 

homogêneos. A título de exemplo, pode-se imaginar, em matéria consumerista, pessoas que 

adquiriram produtos industrializados de um lote defeituoso. Todas têm o mesmo problema, 

decorrente de uma origem comum, mas não se trata de um direito que só possa ser defendido 

coletivamente, sendo legítimo que cada prejudicado recorra ao Judiciário. 

Feita a menção e a distinção dos direitos transindividuais, vale rememorar que existe 

uma disciplina processual específica a tratar desse gênero, ao que se costuma denominar 



37 

 

microssistema ou minissistema coletivo, como já exposto, que possui na Lei da Ação Civil 

Pública e no Código de Defesa do Consumidor as suas normas nucleares. 

Da leitura dessas duas normas, e de todas as demais já mencionadas em tópicos 

anteriores, exsurge uma instituição que certamente tem um protagonismo na defesa e na 

vigilância de direitos transindividuais: trata-se do Ministério Público. 

É uma instituição secular que na história do Brasil sempre foi mencionada, ainda que de 

maneira tangencial, nas Constituições brasileiras. No texto atual, conforme anota LENZA 

(2016, p. 990), o Ministério Público foi elevado a uma posição de instituição permanente e 

desatrelado, de uma vez por todas, da representação judicial do Estado, função que em épocas 

pretéritas já integrou as incumbências do parquet. Além disso, a Carta de 1988 separou o 

Ministério Público dos demais Poderes e fez com que integrasse o rol das funções essenciais à 

Justiça. Apesar disso, SILVA (2019, p. 598) defende não ser aceitável a tese de ser a instituição 

uma espécie de quarto Poder da República. Isso porque suas atribuições são de natureza 

executiva e, portanto, o parquet se vincula ao Poder Executivo, mas seus membros têm 

independência e plena liberdade funcional.  

O artigo 127 da Constituição expressamente define que o Ministério Público é essencial 

à função jurisdicional do Estado, tendo como missões precípuas a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quando se fala em 

interesses sociais, quer-se fazer referência aos interesses difusos e coletivos que possuem 

relevância para a sociedade em geral (NOVELINO, 2017, p. 770). Além disso, interesses 

individuais também podem ser defendidos pelos membros da instituição, desde que haja 

interesse social envolvido. Decisões do pretório excelso já evidenciaram tal aspecto, como no 

excerto abaixo transcrito:  

O Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa, em juízo, dos direitos e 

interesses individuais homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social, 

como sucede com o direito de petição e o direito de obtenção de certidão em 

repartições públicas (RE 472.489 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, publicação em 16 

nov. 2010). 

Fica evidente que o Ministério Público tem legitimidade para realizar a tutela judicial 

de interesses transindividuais. Frise-se que não são todos os interesses assim enquadrados que 

serão objeto de intervenção do parquet, mas aqueles socialmente relevantes. Ademais, há outras 

instituições que também têm legitimidade para ingressar com remédios constitucionais a fim de 

obter proteções jurisdicionais para uma coletividade, a exemplo daquelas listadas no artigo 5º 

da Lei da Ação Civil Pública. Contudo, o papel do Ministério Público é essencial ao regime 

democrático, além de ser a instituição que, por excelência, é o fiscal da ordem jurídica (artigo 

176 do Código de Processo Civil, por exemplo).  
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Quando não for autor de uma determinada ação judicial revestida de interesse social 

relevante, a legislação impõe que o parquet intervenha obrigatoriamente, como nos casos de 

ação popular e da própria ação civil pública. 

Há um interesse social que, até pela natureza do trabalho acadêmico ora desenvolvido, 

será melhor abordado: o patrimônio público. 

Em épocas mais antigas, o patrimônio público tinha estreita relação com o erário, ou 

seja, com os recursos e disponibilidades financeiras da Fazenda Pública. Fato é que houve a 

ampliação de abrangência do que se compreende como patrimônio público, mormente em 

função da edição da Lei da Ação Popular (Lei Federal nº 4.717/65), em que foram incluídos 

valores artísticos, estéticos e históricos como integrantes do patrimônio público, além do 

aspecto econômico. Além disso, o artigo 1º daquela lei já deixa clara a possibilidade de se 

pleitear nulidade de atos lesivos ao patrimônio praticados também por serviços sociais 

autônomos e de outras instituições e fundações com participação do poder público. 

Apesar do avanço da Lei nº 4.717/65 quanto à abrangência de patrimônio público, o 

legislador constituinte de 1988 foi ainda mais além, trazendo para o âmbito da ação popular a 

busca pela anulação de atos lesivos ao meio ambiente e à moralidade administrativa. Fica ainda 

mais patente, portanto, que a tutela do patrimônio público não envolve mais apenas bens 

fungíveis ou corpóreos do Estado. Com a redação constitucional atual, o conceito de patrimônio 

público transcende o mero aspecto material e financeiro dos recursos públicos. 

O patrimônio público, agora compreendido com essa amplitude que vai além do mero 

aspecto material e financeiro, é um interesse social difuso. Basta verificar a redação do artigo 

129, inciso III, da Carta Magna, que prevê dentre as funções institucionais do Ministério 

Público a possibilidade de promoção de inquérito civil e ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Ao 

generalizar na parte final do dispositivo, claro está que patrimônio público pode ser considerado 

um interesse difuso. 

A fim de corroborar a afirmação de que a atuação do Ministério Público em relação ao 

patrimônio público não se prende apenas a aspectos financeiros, vale também anotar que a Lei 

Complementar nº 734, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e 

publicada em 26 de novembro de 1993, prevê como uma das áreas de atuação do parquet a 

Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, à qual compete a defesa da probidade e 

legalidade administrativas e do patrimônio público e social (artigo 295, inciso IX). Percebe-se 

que patrimônio público e social estão juntos e a promotoria perseguirá a defesa da probidade 

administrativa.  
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É inegável que um dos aspectos a ser controlado pelo Ministério Público, dentro desse 

amplo espectro de atuação enquanto fiscal da ordem jurídica, é a probidade administrativa, já 

estudada no capítulo anterior, em que restou clara a sua estreita relação com o princípio 

constitucional da moralidade administrativa. 

O Ministério Público atua como protagonista nas ações de improbidade administrativa, 

cujo diploma regulamentador é a já comentada Lei Federal nº 8.429/92. Esta última confere ao 

parquet a legitimidade de ser autor da ação ou de intervir, obrigatoriamente, como custos legis. 

Portanto, a instituição sempre atuará naquelas ações judiciais. 

Já foram mencionadas as ações constitucionais mais utilizadas para a tutela de interesses 

difusos e coletivos. A esta altura e pelo raciocínio até então desenvolvido, é pacífico entender 

que a ação de improbidade administrativa é uma ação de controle externo da Administração 

Pública que correrá no âmbito do Poder Judiciário, com a finalidade de apreciar a probidade 

dos atos administrativos, o respeito aos princípios do ordenamento e, eventualmente, o 

desrespeito ao patrimônio público, notadamente nos casos de enriquecimento ilícito ou prejuízo 

ao erário. 

CARVALHO FILHO (2017, p. 1146) define a ação mencionada como aquela em que 

se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade, perpetradas por 

administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o 

escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. O autor completa seu raciocínio 

afirmando que se trata de um poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei 

caracteriza como de improbidade. 

É bom lembrar que, pelo artigo 17 da Lei Federal nº 8.429/92, a pessoa jurídica que 

sofreu o ato de improbidade (por exemplo, a Administração Pública Direta e Indireta, que são 

os sujeitos passivos dos atos ímprobos) também tem legitimidade para a autoria da ação. 

Contudo, o Ministério Público, por ter uma envergadura de atuação extremamente abrangente, 

que possibilita a ele diligenciar e requisitar informações perante quaisquer entidades ou pessoas, 

consegue reunir, em tese, mais elementos para o ajuizamento das ações. Além disso, o fato de 

haver membros e servidores do Ministério Público dedicados a trabalhar exclusivamente com 

patrimônio público e social torna a instituição mais eficiente nessa importante missão de tutelar 

a probidade e a moralidade administrativas. 

 

2.4. Similaridades entre as funções dos Tribunais de Contas e do Ministério Público 

As competências do Tribunal de Contas da União, expostas nos artigos 70 e 71 da 

Constituição e que também são aplicáveis aos demais Tribunais de Contas brasileiros, em 
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função da simetria prevista no artigo 75, dão conta de que o papel principal de uma Corte de 

Contas se volta sobre recursos públicos. Chega-se a essa conclusão a partir da menção feita aos 

aspectos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais. A contabilidade, por exemplo, é 

o campo do conhecimento que estuda o patrimônio do ponto de vista econômico e financeiro, 

bem como os princípios e as técnicas necessárias ao controle, à exposição e à análise dos 

elementos patrimoniais e de suas modificações (FERREIRA, 2016, p. 3). 

Quando se repara a definição de contabilidade, automaticamente já existe a alusão ao 

patrimônio, este sim compreendido enquanto bens de valor econômico mensurável. Contudo, a 

atuação dos Tribunais de Contas, pela óptica do constituinte, não se faz apenas sobre um aspecto 

unicamente contábil. 

O constituinte também fez questão de explicitar dentro das competências do controle 

externo o aspecto operacional. Este, segundo JACOBY FERNANDES (2016, p. 302-303), 

permite avaliar o desempenho da gestão pública não somente em relação a legalidade, 

legitimidade e probidade de seus atos, mas também da economicidade dos valores aplicados, 

comparando dispêndios efetivados e resultados colhidos. É uma apreciação da relação que se 

forma entre custo e benefício, portanto. Avalia-se o conjunto de operações para, ao final, gerar 

recomendações no sentido de indicar procedimentos a serem revistos para aperfeiçoar as 

atividades da entidade fiscalizada. Isso pode gerar, como consequência, uma melhoria de 

performance dos órgãos públicos. 

A auditoria operacional, inserida no dever-poder de atuação dos Tribunais de Contas, é 

mais uma medida do constituinte que pode concretizar os princípios de eficiência e eficácia. 

JACOBY FERNANDES (2016, p. 303) destaca que racionalização e qualidade são as palavras 

de ordem contra o controle burocrático e a mera regularidade da escrituração contábil. Quer-se 

examinar a relação custo-benefício numa concepção ética e axiológica da função pública. 

LIMA (2015, p. 63) complementa dizendo que a atuação operacional permite a 

avaliação sistemática de políticas, programas, projetos, atividades e sistemas governamentais 

de órgãos fiscalizados. Há uma aferição de efetividade da gestão pública, portanto. 

Resta claro que a atuação dos Tribunais de Contas transcende o mero aspecto de 

regularidade contábil e formal. O legislador constituinte mencionou também no artigo 70 que 

a atuação daqueles se volta a apreciar, além da legalidade, a legitimidade e a economicidade. 

Cada um engloba valores e conceituações distintas, que merecem ser esclarecidas desde logo.  

Legalidade nada mais é do que a obrigação de o gestor público observar as prescrições 

legais para sua atuação. Já se sabe que a atuação da Administração Pública só pode se dar em 

virtude de previsão ou autorização legal, sendo isso essencial ao Estado Democrático de Direito. 
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Portanto, a atuação dos Tribunais de Contas nesse quesito se dá a partir desse prisma, 

comparando o que se fez do recurso público em relação às previsões positivadas aplicáveis. 

Legitimidade, por outro lado, é um conceito diverso e que envolve uma carga valorativa 

maior que o preceito da legalidade. Segundo MILESKI (2017, p. 249), é o estar conforme a lei 

e ao Direito, fundamentando-se em aspectos de moralidade. Para que um ato seja considerado 

legítimo, deve-se identificar nele a presença de valores, princípios e finalidade públicas. 

Portanto, trata-se de ato que atenda ao interesse público. 

Economicidade, por sua vez, é uma medida de gestão e eficiência. Significa dizer que 

se dará o melhor resultado pelo menor custo possível. Segundo o TCU (2010, p. 11), é a 

minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem 

comprometimento dos padrões de qualidade. Refere-se à capacidade de uma instituição gerir 

adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição. 

Percebe-se uma vez mais, por conseguinte, que a atuação dos Tribunais de Contas não 

leva apenas em consideração aspectos de mero cumprimento de formalidades. Essas 

instituições têm atribuições normativas que transcendem esse aspecto. 

Diante disso, é possível identificar um ponto de contato entre as competências 

funcionais dos Tribunais de Contas e do Ministério Público. Foi possível identificar que ambos 

têm competência de fiscalizar a atuação do Poder Público na questão da probidade e da 

legitimidade das ações dos gestores públicos. Ambas podem e devem questionar ao gestor o 

porquê de se ter feito determinado dispêndio, cada qual podendo tomar decisões a respeito. 

O Ministério Público, por exemplo, pode oficiar e requisitar informações dos 

administradores públicos sobre determinado ato. Pode também instaurar inquéritos civis a fim 

de formalizar uma melhor investigação em torno de determinado fato, que inclusive podem 

subsidiar a propositura de posteriores ações judiciais (ações civis públicas e de improbidade 

administrativa, por exemplo). No mesmo sentido é possível a celebração de termos de 

ajustamento de conduta, a fim de que se suprima eventual ilegalidade sem que seja necessária 

a provocação do Estado-juiz. 

Os Tribunais de Contas, por sua vez, podem instaurar, de ofício ou por requisição do 

Legislativo e do próprio Ministério Público, auditorias e inspeções contábeis, financeiras, 

orçamentárias, operacionais e patrimoniais para exercerem sua atuação técnica sobre recursos 

públicos. Essa atuação pode e deve apreciar o valor da legitimidade daquele dispêndio. Caso 

sejam identificadas não conformidades, o Tribunal de Contas pode inclusive aplicar sanções, 

como se verá no próximo capítulo. 
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É fato que o escopo de atuação do Ministério Público é muito mais amplo, alcançando 

todo tipo de espécie de direito difuso, coletivo, individual homogêneo e individual indisponível 

que tenha relevância social. O patrimônio público em sua faceta financeira é um direito difuso, 

sem dúvida, de interesse de toda a coletividade. Basta constatar que os recursos orçamentários 

existem graças ao pagamento de tributos por todas as pessoas e, por isso, não têm um único 

proprietário. Pertencem à coletividade para que sejam despendidos em conformidade com as 

escolhas da sociedade, consubstanciadas nas leis orçamentárias. Já o escopo de atuação de 

controle dos Tribunais de Contas, embora mais restrito em relação ao Ministério Público por se 

restringir a disponibilidades financeiras do Poder Público, se faz de maneira mais aprofundada 

e mais técnica, pois levam-se em contas outros aspectos além do jurídico.  

O Ministério Público, por ter membros oriundos exclusivamente de carreiras jurídicas 

(bacharéis em Direito), tende a atuar dentro desse campo. Via de regra, a instituição não dispõe 

de um corpo técnico especializado em apreciar os dispêndios orçamentários e financeiros do 

Poder Público. Os Tribunais de Contas, além de contar com servidores oriundos de diversas 

áreas do conhecimento (bacharéis em Direito, Contabilidade, Administração, Engenharia, 

Economia, Tecnologia da Informação e áreas da Saúde), são integrados por membros (ministros 

ou conselheiros) que, na essência, não necessitam ter formação jurídica. Basta verificar a 

redação do artigo 73, § 1º, inciso III, da Constituição, que requer dos ministros do TCU 

conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública.  

Sendo assim, ainda que sob ópticas distintas (Ministério Público enquanto função 

essencial à função jurisdicional, e os Tribunais de Contas enquanto organismos de apreciação 

da gestão pública), ambos têm na tutela do patrimônio público um objeto comum, este visto do 

ponto de vista material. É, portanto, salutar que haja contato e sinergia entre ambas as 

instituições, tendo em vista que é do interesse da coletividade como um todo ter um Estado que 

zele pela observância dos diversos princípios caros e relevantes à coletividade. 

A esta altura, cabe relembrar que a Constituição Federal de 1988, indubitavelmente, 

robusteceu os mecanismos de controle do Estado. Tanto os Tribunais de Contas quanto o 

Ministério Público tiveram funções institucionais alargadas. Entretanto, em função de 

acontecimentos recentes na história brasileira, a função dos órgãos de controle tem sido 

questionada e virou objeto de reflexões da sociedade contemporânea, ao que se fará uma breve 

análise no tópico a seguir. 
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2.5 Hiperativismo do controle 

A história contemporânea brasileira tem apresentado fatos disruptivos, que 

anteriormente não eram tão comumente visualizados. A Operação Lava-Jato, o impedimento 

de uma Presidente da República, a prisão de ex-presidentes e governadores de estados e as 

condenações de muitos políticos e membros do alto empresariado brasileiro evidenciam que 

algo pode ter mudado. 

Do ponto de vista do direito positivo, sabe-se que a própria Constituição de 1988 trouxe 

mudanças. As ações constitucionais foram alargadas, tal como a criação da Ação Declaratória 

de Constitucionalidade e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, bem como 

a ampliação do rol de legitimados para a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Houve 

fortalecimento no controle concentrado, portanto, além da continuidade do controle difuso que 

pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal na apreciação de casos concretos. Ademais, 

conforme já posto, o Ministério Público e os Tribunais de Contas tiveram suas funções 

alargadas. O parecer prévio do Tribunal de Contas da União, por exemplo, foi um importante 

motivador do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Além disso, o 

protagonismo dos membros do Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato é 

outro grande exemplo do momento diferenciado que se vivencia atualmente. 

Percebe-se que a própria ordem constitucional promoveu o fortalecimento das maneiras 

de controle da atuação estatal, seja pela via judicial – caso das ações e remédios constitucionais 

–, seja pela via administrativa – caso da atuação padrão dos Tribunais de Contas e do Ministério 

Público, este último enquanto atua na via extrajudicial. 

A par dos fatos acima comentados, outro aspecto que contemporaneamente se vê muito 

evidente é o que se tem denominado de ativismo judicial. MOURA (2019, p. 108) refere-se a 

isso como uma postura ativista do Judiciário que em algumas ocasiões, no afã de proteger e 

promover direitos fundamentais, tem adentrado no mérito administrativo, ignorando o seu real 

papel na concretização do princípio democrático e na própria realização dos bens 

constitucionais. Extraem-se do texto constitucional os pressupostos do ativismo judicial para o 

controle da Administração, mormente diante do deslocamento da Carta Magna para o centro do 

ordenamento jurídico, no que se conhece como Neoconstitucionalismo (BARROSO, 2017, p. 

529-533).  

Além da atuação mais ativista dos mecanismos de controle, soma-se a isso um quadro 

agudo de má conduta, piorado por uma atuação preventiva do controle interno não eficiente 

(OLIVEIRA, 2018, p. 2). Com o controle mais hiperativo, o mesmo autor afirma o perverso 

efeito de redução drástica da discricionariedade a níveis alarmantes, provocando uma 
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verdadeira paralisia administrativa e, em uma situação extrema, a substituição do gestor pelo 

controlador público. Há nítida redução para o surgimento de inovações na gestão pública diante 

desse regime jurídico repressivo. Alguns autores, inclusive, referem-se a esse fenômeno como 

‘apagão das canetas’ (BINENBOJM; CYRINO, 2018). 

Diante de uma atuação exacerbada dos mecanismos de controle, pode-se cogitar da 

existência de violação ao princípio da separação das funções estatais, especialmente porque os 

órgãos administrativos têm especialização funcional. MOURA (2019, p. 113) afirma que os 

agentes públicos que executam a função administrativa têm melhores condições de visão global 

sobre os temas a cargo da atuação estatal, faltando à jurisdição, por exemplo, o conhecimento 

dos juízos técnicos formulados no processo de tomada de decisão administrativa. O mérito 

administrativo envolve a complexidade de inúmeros interesses públicos, diante dos quais o 

Judiciário não necessariamente possua a mesma capacidade institucional. 

OLIVEIRA (2018, p. 3) realça que a função controladora estatal atuou positivamente 

nos últimos 30 anos de vigência constitucional para a internalização de valores como 

moralização, democratização e profissionalismo na Administração Pública. Por outro lado, o 

resultado almejado pelo legislador constituinte nunca foi a aniquilação da discricionariedade do 

gestor. Devem-se buscar saídas para esse impasse, visto que todos perdem com a letargia 

administrativa formada pela polarização ‘hiperativismo do controle’ e ‘paralisia da gestão’. 

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa, promulgada em 1992, é 

indubitavelmente um instrumento moralizador da atuação pública. Sua existência, por si só, já 

possui uma função pedagógica e dissuasória, servindo de alerta ao gestor para lidar de maneira 

proba com a coisa pública.  

Contudo, é bom registrar que a mens legis da Lei de Improbidade é a penalização do 

improbo e do desonesto, mas não do administrador inexperiente, inábil ou incompetente. Quer-

se proteger, tão somente, a moralidade administrativa. É bom constatar que a própria 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vai ao encontro desse preceito, conforme o aresto 

abaixo transcrito: 

A Lei nº 8.429/92 visa a resguardar os princípios da administração pública sob o 

prisma do combate à corrupção, da imoralidade qualificada e da grave 

desonestidade funcional, não se coadunando com a punição de meras irregularidades 

administrativas ou transgressões disciplinares, [...] as quais possuem foro disciplinar 

adequado para processo e julgamento. (STJ, AgRg no REsp 1245622/RS, Rel. Min.  

Humberto Martins, 2ª Turma, publicação em 24 jun. 2011, grifos nossos). 

No mesmo sentido, JUSTEN FILHO (2011, p. 1096-1097) expõe que a regra nas ações 

de improbidade é a exigência do elemento subjetivo doloso. A improbidade pressupõe a atuação 

maliciosa preordenada a obter um resultado conhecido como indevido. Nessa senda, deve-se 
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ter cautela para evitar generalização da configuração da improbidade sem dolo em todos os 

casos do artigo 10 da Lei de Improbidade, que também abrange atos praticados com culpa. Para 

o autor, apenas alguns deles é que comportariam essa possibilidade. 

Diante disso, as ações de improbidade não se prestam a penalizar meras irregularidades 

desprovidas de violação à moralidade administrativa. Há que restar caracterizada uma grave 

violação àquele valor. O Ministério Público, que é o grande protagonista das ações de 

improbidade administrativa, seja porque é o autor de grande parte das ações, seja porque é 

obrigado a intervir quando não é o autor, não pode fazer uso do instrumento de maneira 

desenfreada, balizado pelo mero pretexto de moralizar a coisa pública. Há que se ter ponderação 

e parcimônia para utilizar esse importante mecanismo. 

É relevante também reparar que a Lei de Improbidade completará, no ano de 2020, 28 

(vinte e oito) anos de existência. Diante disso, é momento de se refletir sobre a adequação de 

alguns dispositivos ao momento social que se vive. Por exemplo, as sanções previstas no artigo 

12 da Lei não contém critérios objetivos de aplicação, além de acarretar falta de 

proporcionalidade. 

Além do questionamento em torno das penalidades da Lei nº 8.429/92, até bem pouco 

tempo atrás a redação do artigo 17, § 1º, vedava a celebração de transação, acordo ou 

conciliação. No ano de 2015 houve a tentativa de se retirar essa proibição por meio da Medida 

Provisória nº 703, que teve sua vigência encerrada sem apreciação do Congresso Nacional e 

voltou a viger a redação original pela vedação dos acordos.  

Ora, o instituto da colaboração premiada existe em diversas leis penais, tais como no 

próprio Código Penal (artigos. 65, III e 159, § 4º), na Lei dos Crimes contra o Sistema 

Financeiro (Lei nº 7.492/86, artigo 25, § 2), na Lei dos Crimes Tributários (Lei nº 8.137/90, 

artigo 16, parágrafo único), na Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90, artigo 8º, parágrafo 

único), Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06, artigo 41) e em diversos outros normativos, ganhando 

ainda mais projeção em função da Lei Federal nº 12.850/13, conhecida como Lei das 

Organizações Criminosas. Se o Direito Penal tem as características da fragmentariedade e de 

ser a ultima ratio do Direito, não havia motivos para proibir a colaboração premiada em ações 

de improbidade. 

Com a novel Lei Anticrime (Lei Federal nº 13.964/19), cuja finalidade maior é o 

aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal, finalmente houve a modificação do 

artigo 17, § 1º, da Lei de Improbidade Administrativa, cuja redação atual agora proporciona 

celebração de acordo de não persecução cível. 
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A par dessa modificação, são alvissareiras a existência e as discussões em torno do 

Projeto de Lei nº 10.887/18, de autoria do Deputado Federal Roberto de Lucena, em tramitação 

na Câmara dos Deputados. Sem entrar no mérito do conteúdo do projeto em si, apenas o fato 

de ser um agregador de ideias da comunidade jurídica em torno do aperfeiçoamento da Lei de 

Improbidade Administrativa já é algo promissor. Resta clara a necessidade de sua atualização, 

sem que isso descaracterize o seu propósito maior de preservar a moralidade administrativa. 

Não menos importante foi a aprovação da Lei Federal nº 13.655/18, que introduziu onze 

artigos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42). A 

ementa daquela lei dispõe sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito 

público.  

A leitura do citado diploma legislativo evidencia que seu maior propósito foi o de 

disciplinar as atividades de controle da atuação estatal. Por exemplo, seu artigo 20 veda que 

uma determinada decisão administrativa, controladora ou judicial se utilize apenas de valores 

jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O que a 

lei quer é que o controlador tenha os ‘pés no chão’ na hora de decidir, compreendendo e 

respeitando a atuação do gestor, tal qual o faz também em seu artigo 22, que menciona inclusive 

‘as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo’. 

No mesmo sentido, e a fim de garantir segurança jurídica, um novo entendimento por 

parte do controlador sobre determinado assunto não pode retroagir, devendo apenas produzir 

efeitos prospectivos. O artigo 24 da lei evita anacronismos, de modo que uma decisão de hoje, 

que considere valores atuais, não possa ser aplicada para fatos pretéritos, em que havia outros 

valores e interpretações.  

Sem a pretensão de esgotar o tema, o que é possível notar é que a atuação do controle 

da administração deve ser responsável, ponderada e parcimoniosa, devendo o controlador 

respeitar o mote constitucional de separação de poderes. Tudo isso, como não poderia deixar 

de ser, não pode nem deve intimidar os órgãos controladores em seu nobre labor, mas apenas 

evita-se a hipertrofia de poderes e instituições em detrimento de outros organismos estatais. 

Situados os mecanismos de controle da Administração Pública, bem como feita a 

ponderação sobre a importância e a necessidade de existirem limites à realização desses 

controles, passa-se ao estudo dos Tribunais de Contas e de que maneira tais instituições 

cooperam ou podem cooperar na tutela da moralidade administrativa. 
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3 TRIBUNAIS DE CONTAS E A TUTELA DA MORALIDADE 

3.1 Sistema de Tribunais de Contas 

Em função da autonomia assegurada pela Carta Magna aos entes federados, e também 

em virtude do já mencionado artigo 75, o constituinte deixou assentada a possibilidade de 

criação de outros Tribunais de Contas afora o Tribunal de Contas da União. Com isso, as 

Constituições Estaduais de cada um dos vinte e seis estados da Federação, além da Lei Orgânica 

do Distrito Federal, instituíram as Cortes de Contas estaduais e distrital, fazendo uso das 

capacidades de autogoverno, auto-organização e autoadministração. Ressalte-se a existência de 

dois Tribunais de Contas de Município enquanto órgãos municipais (São Paulo e Rio de 

Janeiro). Como finalidade precípua, tais instituições realizam a fiscalização dos recursos 

públicos titularizados por cada ente federado que as criou. 

Repare-se que o caput do artigo 75 fez menção a ‘Tribunais e Conselhos de Contas dos 

Municípios’. Tal disposição deve ser interpretada ao lado da previsão do artigo 31, § 4º, que 

veda a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas municipais. Resta compreendido, 

portanto, que a Constituição, ao prever sobre Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, 

só pode ter se referido a órgãos estaduais vocacionados a auxiliar o exercício do controle 

externo a cargo de cada uma das Câmaras Municipais brasileiras, já que o caput do artigo 31 

da Constituição dispõe que a fiscalização do Município será feita pelo respectivo Poder 

Legislativo, mediante controle externo. 

Os Estados membros da Federação que assim optarem podem criar os Tribunais de 

Contas dos Municípios, cuja função principal será a fiscalização contábil, orçamentária, 

financeira, operacional e patrimonial dos recursos dos Municípios que integram aquele 

determinado Estado. Caso não seja da vontade do legislador constituinte derivado decorrente a 

coexistência de dois Tribunais de Contas estaduais, sendo um vocacionado a fiscalizar os 

recursos estaduais e outro destinado a fiscalizar os recursos municipais, o Tribunal de Contas 

do Estado acumula ambas as fiscalizações. 

Essa última situação ventada é o que ocorre na maioria dos Estados brasileiros, pois 

somente três Estados da Federação possuem atualmente Tribunal de Contas dos Municípios: 

Pará, Goiás e Bahia. Nos demais Estados, o respectivo Tribunal de Contas realiza a fiscalização 

dos recursos estaduais e municipais. 

Contudo, é importante destacar duas exceções de organismos municipais existentes: o 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo e do Município do Rio de Janeiro. Trata-se de 

instituições criadas antes da vigência da Constituição de 1988, cuja existência restou admitida 

pela nova ordem constitucional. Vale rememorar que o artigo 31, § 4º, diz ser vedada a criação 
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de órgão municipal de contas, restando compreendido que aqueles que já tinham sido criados 

antes de 1988 não foram atingidos pela redação da Constituição. 

Feitas essas explicações, há atualmente 33 (trinta e três) Tribunais de Contas no Brasil, 

os quais estão listados no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Lista dos Tribunais de Contas brasileiros 

Nome da instituição 
Ente federativo ao 

qual pertence 

Âmbito de atuação do 

órgão 

Tribunal de Contas da União União Recursos federais 

Tribunal de Contas do Estado do Acre Estado do Acre 
Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado do 

Amazonas 
Estado do Amazonas 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado de 

Roraima 
Estado de Roraima 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia 
Estado de Rondônia 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado do 

Amapá 
Estado do Amapá 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado do Pará Estado do Pará Recursos estaduais 

Tribunal de Contas dos Municípios do 

Pará 
Estado do Pará 

Recursos dos 

municípios do Estado 

Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins 
Estado do Tocantins 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso 
Estado de Mato Grosso 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado do Mato 

Grosso do Sul 

Estado de Mato Grosso 

do Sul 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado de 

Goiás 
Estado de Goiás Recursos estaduais 

Tribunal de Contas dos Municípios de 

Goiás 
Estado de Goiás 

Recursos dos 

municípios do Estado 

Tribunal de Contas do Distrito Federal Distrito Federal Recursos distritais 

Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão 
Estado do Maranhão 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí Estado do Piauí 
Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado do 

Ceará 
Estado do Ceará 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte 

Estado do Rio Grande 

do Norte 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba 
Estado da Paraíba 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco 
Estado de Pernambuco 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado de 

Alagoas 
Estado de Alagoas 

Recursos estaduais e 

municipais 
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Tribunal de Contas do Estado de 

Sergipe 
Estado de Sergipe 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia 
Estado da Bahia Recursos estaduais 

Tribunal de Contas dos Municípios da 

Bahia 
Estado da Bahia 

Recursos dos 

municípios do Estado 

Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais 
Estado de Minas Gerais 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo 

Estado do Espírito 

Santo 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro 

Estado do Rio de 

Janeiro 

Recursos estaduais e 

municipais, exceto o 

município do Rio de 

Janeiro 

Tribunal de Contas do Município do 

Rio de Janeiro 

Município do Rio de 

Janeiro 
Recursos do município 

Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo 
Estado de São Paulo 

Recursos estaduais e 

municipais, exceto o 

município de São Paulo 

Tribunal de Contas do Município de 

São Paulo 
Município de São Paulo Recursos do município 

Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná 
Estado do Paraná 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina 

Estado de Santa 

Catarina 

Recursos estaduais e 

municipais 

Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul 

Estado do Rio Grande 

do Sul 

Recursos estaduais e 

municipais 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O parágrafo único do artigo 75 impõe que tais instituições serão integradas por sete 

conselheiros. Nota-se que, não obstante a aplicação da simetria federativa aos Tribunais de 

Contas estaduais e distrital, seus membros não serão nomeados de ministros, como acontece 

com os membros do TCU, mas sim de conselheiros. No mais, quanto à organização, 

composição e exercício fiscalizatório, os Tribunais de Contas subnacionais seguem as previsões 

constitucionais para o TCU. Reforça-se que apenas o Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo possui composição diversa, sendo integrado por apenas cinco conselheiros, conforme 

consta no artigo 49 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Quanto à nomeação dos membros, o artigo 73 da Constituição impõe uma sistemática 

quanto à origem daqueles. O TCU, integrado por nove ministros, tem seus membros nomeados 

na seguinte conformidade: dois terços (portanto, seis ministros) são escolhidos pelo Congresso 

Nacional e um terço (três ministros) é escolhido pelo Presidente da República, com subsequente 

aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do 
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Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os 

critérios de antiguidade e merecimento.  

Entretanto, a Carta Magna assegura que o número de conselheiros nos demais Tribunais 

de Contas será de sete, o que impossibilita a aplicação do exato critério previsto em seu artigo 

73, tendo em vista que o número 7 não é múltiplo do número 3. Dessa forma, provocado para 

se pronunciar sobre a controvérsia, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 653, com a 

seguinte redação:  

No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser 

escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, 

cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério 

Público, e um terceiro a sua livre escolha. 

Quanto aos requisitos para o exercício do cargo de membro, o próprio pretório excelso 

também já se pronunciou pela obrigatoriedade de reprodução, nas Cartas estaduais, das regras 

para nomeação de membros dos Tribunais de Contas: 

Os requisitos para nomeação dos membros do Tribunal de Contas da União, inscritos 

no art. 73, § 1º, da CF, devem ser reproduzidos, obrigatoriamente, na Constituição dos 

Estados-membros, porque são requisitos que deverão ser observados na nomeação dos 

conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Conselhos de Contas dos 

Municípios. CF, art. 75 (ADI nº 793-9/RO, Rel. Min. Carlos Velloso, publicação em 

16 mai. 1997). 

Contemporizada essa questão da nomeação dos membros, prevalecem para os Tribunais 

de Contas as demais regras previstas pelo texto constitucional ao TCU, cada qual circunscrito 

à atuação de fiscalização dos recursos do ente federado. 

Já se sabe que a própria Constituição da República adota o TCU como referência para 

os demais Tribunais de Contas, pois a opção do constituinte foi, por meio do artigo 75, replicar 

para estes as normas de organização, composição e fiscalização aplicáveis àquele. Diante disso, 

JACOBY FERNANDES (2016, p. 647) expõe que, em respeito às características da Federação 

brasileira, os Tribunais de Contas devem seguir o paradigma federal como ocorre em relação 

às demais instituições. Repisa também que os Estados-membros podem inovar, mas que o 

mínimo necessário é aquele que está definido pela Constituição Federal. 

Sendo assim, em função da similaridade e proximidade de características que devem ser 

comuns a todos os Tribunais de Contas, já que o TCU é o paradigma para os demais, a 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas - ATRICON fala na existência de um 

sistema, ao qual denomina de ‘Sistema Tribunais de Contas’ (ATRICON, 2018). Contudo, cabe 

ressaltar que o citado sistema não está previsto em diploma legislativo, sendo mencionado 

apenas academicamente e nas publicações de associações integradas por agentes públicos 

ligados aos Tribunais de Contas. 
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Já que se cogita da existência de um sistema, algumas normas deveriam ser comuns a 

todos eles. JACOBY FERNANDES (2016, p. 648) exemplifica dizendo que não seria possível 

haver nem mais nem menos de sete conselheiros, não se devem subtrair competências dos 

Tribunais de Contas, não deve haver julgamentos sem a existência de Ministério Público 

específico para atuar junto aos Tribunais de Contas e é vedado subtrair prerrogativas dos 

membros dos Tribunais de Contas, sob pena de comprometer as garantias expressamente 

asseguradas no artigo 75 da Carta Federal. 

Contudo, como se verá mais adiante, algumas questões relevantes e comuns aos 

Tribunais de Contas permanecem pendentes de serem resolvidas em definitivo. A questão do 

número de conselheiros e da inexistência de um Ministério Público especial junto ao Tribunal 

de Contas do Município de São Paulo, por exemplo, é objeto da ADI nº 346, distribuída no STF 

em 1990 e até hoje não julgada em definitivo. A título informativo, já há maioria formada dentre 

os ministros do STF no sentido de admitir a composição do órgão com apenas cinco 

conselheiros, em dissonância com o texto constitucional. Falta ainda acontecer a finalização o 

julgamento da mencionada ação. 

Apesar de incidirem muitas discussões e questões relacionadas ao trabalho dos 

Tribunais de Contas, fato é que todos eles possuem uma característica em comum: a fiscalização 

dos recursos públicos titularizados pelo erário correspondente. Já se sabe que recurso público 

integra a noção de patrimônio público, o qual deve ser constantemente zelado pelas instituições 

do Estado. Passa-se a analisar as funções desempenhadas pelos Tribunais de Contas, 

correlacionando-as à preservação do patrimônio e da moralidade públicas. 

 

3.2 As funções dos Tribunais de Contas 

A partir das competências listadas no artigo 71 da Constituição, foram adotadas como 

referência no presente estudo as funções dos Tribunais de Contas trazidas por LIMA (2015, p. 

121-126), não obstante a existência de diversas outras classificações elaboradas por outros 

estudiosos da temática. As funções enumeradas são as seguintes: fiscalizadora, opinativa, 

julgadora, sancionadora, corretiva, consultiva, informativa, ouvidoria e normativa. 

A função fiscalizadora existe em virtude dos incisos IV, V, VI e XI do artigo 71, 

conferindo às Cortes de Contas a possibilidade de realizar inspeções e auditorias sobre a 

utilização de quais recursos públicos titularizados pelo ente federado ao qual o Tribunal de 

Contas integre a estrutura administrativa. É uma fiscalização ambulatória, alcançando todo tipo 

de entidade para a qual tenham sido repassados recursos pertencentes àquele ente federado. 

Significa dizer que até mesmo instituições privadas sem finalidade lucrativa e não integrantes 
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da organização estatal, das quais o Estado se aproxima por meio de ajustes previstos em diversas 

leis e para as quais haja repasses orçamentários (por exemplo, Lei Federal nº 9.637/98, que trata 

das Organizações Sociais, Lei Federal nº 9.790/99, que trata das Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público e a Lei Federal nº 13.019/14, que trata das Organizações da Sociedade 

Civil), podem ser fiscalizadas pelos servidores do Tribunal de Contas, desde que tal fiscalização 

se circunscreva à destinação dada àqueles recursos públicos. 

Há decisão do Supremo Tribunal Federal em que se defende que a competência 

fiscalizadora da Corte de Contas não deriva da natureza da entidade envolvida, mas sim a 

origem dos recursos envolvidos que, sendo públicos, estão dentro da envergadura institucional 

(vide o MS 24.379, Rel. Min. Dias Toffoli, publicação em 08 jun. 2015). 

Diz-se que também há função fiscalizadora quando o Tribunal fixa prazo para que o 

órgão ou entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 

ilegalidade, ou seja, contrariedade ao ordenamento jurídico.  

A função opinativa, por sua vez, refere-se ao inciso I do artigo 71 da Constituição 

Federal, em que o Tribunal de Contas deve elaborar um relatório, nomeado de parecer prévio, 

sobre a regularidade ou não das contas anualmente prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

Sabe-se que é da incumbência da Corte de Contas pronunciar-se tecnicamente sobre as contas 

apresentadas, tomando por base os aspectos contábeis, patrimoniais, operacionais, 

orçamentários e financeiros. Contudo, o efetivo julgamento das contas, se serão definitivamente 

aprovadas ou rejeitadas, situa-se dentro de um juízo político, a cargo, portanto, do Poder 

Legislativo. Por isso é que se alude a uma função opinativa. 

Apesar de não haver pronunciamento definitivo do Tribunal de Contas quanto às contas 

do Executivo, o parecer prévio é um documento relevante a ser levado em consideração. Tanto 

é assim que o próprio legislador constituinte previu, no artigo 31, §2º, que referido parecer 

somente deixará de prevalecer no âmbito municipal diante de votação de um quórum 

qualificado de dois terços dos edis de uma Câmara Municipal. Além disso, o parecer prévio do 

TCU pela rejeição das contas de 2014 da ex-presidente Dilma Rousseff teve peso significativo 

perante a opinião pública, apesar de não ser vinculativo ao Congresso Nacional. 

A função julgadora se relaciona à competência prevista no inciso II do artigo 71, em que 

os Tribunais de Contas detêm a última palavra para apreciar tecnicamente as contas dos 

ordenadores de despesas dos diversos órgãos da Administração Pública, além das contas 

daqueles que causaram perda, extravio ou outra irregularidade que cause prejuízo ao erário.  

Segundo o artigo 80 do Decreto-Lei nº 200/67, ordenador de despesas é toda e qualquer 

autoridade estatal de cujos atos resultam emissão de empenho, autorização de pagamento, 
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suprimento ou dispêndio de recursos da Fazenda Pública ou pela qual esta responda. Portanto, 

todo gestor responsável pela aplicação de recursos públicos terá suas contas julgadas pelo 

Tribunal de Contas respectivo. Além disso, todos aqueles que eventualmente causem prejuízo 

ao erário, sendo agentes públicos ou não, estarão sujeitos ao processo de tomada de contas 

especial, dentro do qual serão averiguados os fatos relacionados ao desfalque causado. A 

tomada de contas especial é julgada pelo Tribunal de Contas competente. 

LIMA (2015, p. 123) lembra ainda que compete às Cortes de Contas julgar as infrações 

administrativas que constam no artigo 5º da Lei de Crimes Fiscais (Lei Federal nº 10.028/00). 

Uma função que chama atenção é a função julgadora a cargo dos Tribunais de Contas, 

baseada no inciso VIII do artigo 71 da Constituição. Esse dispositivo abre a possibilidade para 

que sejam aplicadas sanções previstas em lei, em caso de ilegalidade de despesas ou 

irregularidade de contas. Dentre as sanções possíveis, o constituinte fez questão de prever a 

multa proporcional ao dano causado ao erário. 

Ao se consultar a Lei Orgânica do TCU (Lei Federal nº 8.443/92), destacam-se as 

seguintes sanções previstas para aquela Corte de Contas: multas, inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, solicitação de arresto de bens e declaração de 

inidoneidade de empresa para participar de licitações. Pode-se, ainda, determinar o afastamento 

temporário do responsável da função pública, caso ele possa retardar ou dificultar a realização 

de auditoria ou inspeção. 

Sabe-se que cada Tribunal de Contas será regido por uma lei orgânica, a ser editada por 

cada ente federado. Essa lei é que conterá as sanções possíveis de serem aplicadas pelo órgão 

de controle externo. Diante disso, por estar no juízo do legislador de cada ente federado, é 

possível que as sanções possíveis de serem aplicadas não sejam uniformes entre os Tribunais 

de Contas. 

Há também a função corretiva, observada a partir dos incisos IX e X do artigo 71. Já se 

saber que o órgão de controle externo pode assinar um prazo para o saneamento de ilegalidades. 

Caso essa determinação não seja atendida, é possível que o Tribunal de Contas suste aquele ato, 

comunicando de imediato ao Poder Legislativo.  

Nesse caso de sustação de atos administrativos, cabe reforçar que a atuação dos 

Tribunais de Contas se fixa sobre a atuação do Poder Público. Trava-se uma relação entre 

Tribunal de Contas e Administração Pública, que não alcança entidades ou pessoas fora do 

âmbito estatal (vide o MS 26.250, Rel. Min. Ayres Britto, publicação em 12 mar. 2010). Sendo 

assim, não é legítimo aos órgãos de controle externo a sustação de contratos, pois isso 

envolveria um polo da relação contratual que não integra a Administração Pública.  
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Dessa maneira, optou o legislador constituinte por atribuir a competência de sustação 

de contratos diretamente ao Poder Legislativo, conforme o artigo 71, §§ 1º e 2º da Constituição 

Federal. Portanto, ainda que o Tribunal de Contas vislumbre ilegalidade no contrato firmado, 

não tem ele a competência legal de sustá-lo. Por outro lado, a jurisprudência do STF tem 

admitido não a sustação do contrato, mas a determinação à autoridade administrativa para 

promover a anulação do instrumento (vide o MS 23.550, Rel. p/ o ac. Min. Sepúlveda Pertence, 

publicação em 31 out. 2001 e MS 26.000, Rel. Min. Dias Toffoli, publicação em 14 nov. 2012). 

Outra função possível aos Tribunais de Contas é a função consultiva, via de regra 

prevista nas leis orgânicas e regimentos internos dessas Cortes. No âmbito do TCU, a Lei 

Federal nº 8.443/92 dispõe que a Corte Federal responderá consultas de autoridades elencadas 

no seu Regimento Interno a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e 

regulamentares concernentes a matéria de sua competência. Tais consultas terão caráter 

normativo e constituirão prejulgamento da tese, mas não do caso concreto em si. 

Ademais, também se admite a função informativa, em que os Tribunais prestarão as 

informações solicitadas pelas Casas do Poder Legislativo (inciso VII, artigo 71). Afinal, trata-

se de instituições de auxílio ao controle externo, cujos titulares são as casas parlamentares. 

Já a função ouvidora é também constitucionalmente prevista no artigo 74, § 2º, em que 

qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante os Tribunais de Contas. No mesmo sentido tem-se a 

disposição do artigo 113, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei Geral de Licitações e Contratos). 

Por fim, a função normativa também é admitida, vez que aos Tribunais de Contas assiste 

o poder regulamentar, exercendo-o sobre as matérias das quais dispõe de competência. Por 

exemplo, o inciso III do artigo 71 dispõe que os atos de aposentação de servidores públicos 

devem ser registrados pelo Tribunal de Contas. Este pode, por ato próprio, expedir atos 

administrativos que contêm regras, a serem observados pelos órgãos de origem, acerca da 

remessa dos processos de aposentadoria para a devida apreciação dos Tribunais de Contas. 

Esses atos tornam-se de observância obrigatória por parte daqueles órgãos, que devem instruir 

e remeter os referidos processos de acordo com a regulamentação da Corte de Contas. 

Nota-se que são diversas as funções a cargo dos Tribunais de Contas, que foram 

sensivelmente alargadas pela ordem constitucional de 1988. Como se verá adiante, o exercício 

dessas funções deve ser balizado pela moralidade administrativa, cabendo a essas instituições 

pautar sua atuação na defesa da probidade e da ética pública. 
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3.3 Ética no exercício da atividade de controle externo 

Sabe-se que, de acordo com a expressão do caput do artigo 70 da Constituição da 

República, os valores que guiam a atuação e ao mesmo tempo são protegidos pelo controlador 

estatal são a legalidade, a legitimidade e a economicidade. 

Sem depreciar a importância dos valores da legalidade e da economicidade dos 

dispêndios públicos, neste estudo se dará um enfoque na legitimidade, tendo em vista que esta 

possui uma estreita ligação com a moralidade administrativa. 

Não há dúvida de que a legitimidade tem estreita ligação com o que já se definiu como 

boa administração. Significa dizer que os recursos públicos devem ser utilizados da maneira 

socialmente esperada e desejada, com uma clara finalidade pública. Esta última pode ser 

adequada ou inadequada a depender da circunstância do gasto e pode ser interpretada de 

maneira segregada em relação ao princípio da legalidade. Voltando a um exemplo já citado 

anteriormente neste trabalho acadêmico, um coquetel feito por um hospital público pode ser 

legal, caso a lei preveja recursos orçamentários para essa despesa, mas não se mostra legítimo, 

pois não é da natureza de um hospital público realizar coquetéis. Sua preocupação e seus 

maiores esforços devem ser vertidos à preservação da saúde da população. Por outro lado, o 

mesmo coquetel sendo realizado em uma embaixada que está prestes a receber uma autoridade 

estrangeira em atividade de representação mostra-se de maior legitimidade, pois a natureza de 

um órgão diplomático é mais apropriada à realização de tais eventos sociais. Ainda assim o 

limite entre o legítimo e o ilegítimo é tênue, pois em um Estado Democrático de Direito não é 

adequado custear com recursos públicos o pagamento de luxos a autoridades. 

Logo, é ínsita ao estudo da legitimidade a referência à ética, ao agir virtuoso, à 

efetivação do bem e da Justiça e da concretização da moralidade administrativa, conforme 

afirma JACOBY FERNANDES (2016, p. 723). Há estreita ligação com os princípios da 

razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado. 

Dessa forma, os Tribunais de Contas, no exercício de suas funções constitucionais, se 

deparam com a necessidade de utilização de valores éticos a fim de aferir a conduta do 

administrador público. Aliás, tal preocupação também alcança os próprios órgãos públicos a 

serem fiscalizados, tendo em vista a edição de muitos códigos de ética ao longo de toda a 

Administração Pública. A título exemplificativo, citam-se o Código de Ética dos Servidores 

Públicos Civis do Poder Executivo Federal (Decreto Federal nº 1.171/94), o Código de Ética 

da Administração Pública Estadual de São Paulo (Decreto Estadual nº 60.428/14) e o Código 
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de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Administração Municipal, no município 

de São Paulo (Decreto Municipal nº 56.130/15). 

Sabe-se que a responsabilidade primária pela prevenção de fraudes e prevenção de 

corrupção é da própria entidade fiscalizada, vez que a toda a Administração Pública deve zelar 

pela observância da moralidade pública, exercendo seu poder de autotutela a fim de desfazer 

atos contrários àquele valor. Por isso é que se tem observado o fenômeno de profusão de códigos 

de ética ao longo de toda as esferas governamentais. Soma-se a isso o que se conhece como 

compliance, vocábulo de origem inglesa que, importado do ambiente empresarial privado, 

significa aderência às normas e existência de política interna de integridade. 

É sabido que a lei não tem condições de prever a totalidade dos fatos e de circunstâncias 

com as quais a Administração Pública se depara. A limitação do poder imposta pela lei já foi 

introduzida no ordenamento jurídico com essa pretensão, mas, ainda assim, a realidade mostra 

que sempre restará um espectro a ser regulado pela ética e pelas posturas dos agentes públicos. 

A fim de coibir a subversão e a contrariedade da ética pública, o Direito Administrativo é farto 

em conter previsões que visam à tutela da ética, da moral, da probidade e da moralidade. Em 

consequência, há leis no sentido de penalizar a não observância à moralidade e à probidade, tais 

como a Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/92) e a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13). 

Os integrantes dos sistemas de controle têm um duplo dever ético. Primeiro, porque 

devem observar a deontologia de suas próprias carreiras. A título ilustrativo, a Resolução-TCU 

nº 226, de 27 de maio de 2009, aprovou o Código de Ética dos servidores do TCU, contendo 

normas a serem seguidas por aqueles servidores no exercício de suas missões institucionais. 

Segundo, porque os servidores do controle devem realizar um julgamento profissional em torno 

das circunstâncias encontradas em suas fiscalizações, apreciando a conduta dos auditados 

também em função da ética aplicada àquela carreira ou profissão, cotejando tudo isso aos 

valores do ordenamento jurídico. 

Ademais, com o advento da Lei Federal nº 13.655/18, cujos impactos sobre as atividades 

de controle público foram notórios, o agente controlador deve ter ainda mais bom senso na hora 

de apurar o nível ético da atuação do administrador, devendo compreender, por exemplo, os 

desafios e dificuldades reais enfrentadas pelo gestor. Não se controla a Administração Pública 

sem ida a campo, sem conhecimento de gestão pública, sem a noção prática do cotidiano 

daquele órgão ou autoridade administrativa. Sendo assim, é possível que uma ilegalidade 

meramente formal possa ser suprimida pelo simples saneamento do ato, sem que isso acarrete 

necessariamente em imposição de sanções ou em uma ação de improbidade administrativa.  
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Essa sensibilidade deve ser também exigida das autoridades controladoras, sem que isso 

implique no afrouxamento ou leniência por parte das instituições de controle. Os Tribunais de 

Contas devem ser vistos como aliados da gestão pública, e não como instituições meramente 

repressoras. Há que se ter uma carga pedagógica na atuação das Cortes de Contas, podendo 

contribuir notavelmente para o aprimoramento da gestão pública quando atuam de maneira 

neutra, imparcial, impessoal e objetiva. 

Nesse prisma, as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (2019, p. 46) 

destacam que o auditor deve fornecer recomendações construtivas que sejam capazes de 

contribuir significativamente para sanar as deficiências ou problemas identificados pela 

auditoria, sempre que relevante e permitido. Uma recomendação construtiva é aquela que é bem 

fundamentada, que agrega valor, é prática e relacionada aos objetos auditados. Deve ficar claro 

que tal recomendação aperfeiçoará o desempenho da entidade fiscalizada. 

A proporcionalidade na atuação dos Tribunais de Contas não é de somenos importância. 

Ao identificar irregularidades e ilegalidades, o controlador deve atuar de maneira neutra e 

estritamente profissional, ponderando o grau de lesividade daquelas eventuais ilicitudes ao 

interesse público. Evidentemente, um esquema de corrupção sórdido e fraudulento não merece 

ter o mesmo grau de tratamento do que um gasto de R$ 10,00 (dez reais) de recursos públicos 

não comprovados por notas fiscais. Ambos são ilicitudes e merecem alguma reprimenda por 

parte da Corte de Contas, mas certamente não merecem o mesmo tratamento. Este último pode 

e deve ser sancionado de maneira célere, com a aplicação de uma sanção branda e a 

determinação de reposição do valor ao erário, por exemplo, sem necessariamente gerar 

consequências penais e cíveis, ao passo que aquele caso merece uma tratativa mais agressiva, 

inclusive com a participação do Ministério Público e da Polícia Civil, por exemplo. Fraudes são 

atos intencionais de distorção e que atentam contra a transparência e a boa gestão. 

Atos de não conformidade ou de irregularidade formal não podem, portanto, serem 

confundidos com atos ilícitos, notadamente fraudes e outros artifícios ardis que geram a 

subversão dos valores aplicáveis à boa administração. Os Tribunais de Contas devem ter 

condições de bem separar essas circunstâncias, e assim o determina as Normas Brasileiras de 

Auditoria (2019, p. 99-100). 

Sabe-se que as instituições estatais são integradas por pessoas e que a ética de uma 

organização é um reflexo da conduta das pessoas que a integram. Dessa forma, os mecanismos 

de controle atestam e aferem a ética dos agentes no exercício de suas funções públicas, 

comparando tais posturas ao que deles se espera. Já se consignou anteriormente neste estudo 



58 

 

que todos têm o dever ético de exercer uma boa administração, balizada pela moralidade e pela 

atuação sempre voltada à consecução do interesse público. 

Feitas tais reflexões do ponto de vista ético, claro está que a atuação dos Tribunais de 

Contas, no cumprimento de suas funções, deve ser pautada sempre em defesa da ética pública 

e da moralidade, tendo aquelas instituições plenas condições de, no caso concreto, identificar 

infrações éticas e, consequentemente, apontar os responsáveis por determinada infração. Afinal 

de contas, se a Constituição Federal revestiu os Tribunais de Contas de competência 

sancionatória, é porque eles podem e devem apurar responsabilidades para imputar as devidas 

e proporcionais sanções a cada circunstância de não conformidade verificada.  

Eventual apuração de afronta à moralidade administrativa deve se dar, em um Estado 

Democrático de Direito, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Por isso, em 

homenagem ao princípio do devido processo legal, qualquer tipo de apontamento de 

responsabilidade por atos de não conformidade deve garantir o direito de defesa e de informação 

adequados. Diante disso, é de notável importância que os Tribunais de Contas garantam na 

tramitação de seus processos administrativos a observância a todos os princípios 

constitucionalmente elencados. 

Já que a decisão a ser tomada pelos Tribunais de Contas se dá no âmbito de um processo 

administrativo, todo tipo de evidência coletada pelos servidores de auditoria que forneçam 

subsídios para a imputação de responsabilidade a determinada pessoa deve estar juntado aos 

autos do processo. Somente com essa providência, aliada às garantias de contraditório e ampla 

defesa, pode-se ter um processo de responsabilização administrativa com aptidão a acarretar a 

imposição de sanções, por exemplo. 

Claro está que as Cortes de Contas brasileiras tutelam a moralidade pública ao 

exercerem suas funções. Para tanto, o ordenamento jurídico garante uma série de prerrogativas 

institucionais às instituições de controle. A jurisprudência do STF já reconheceu ao TCU, por 

exemplo, o poder geral de cautela para a efetividade do seu trabalho. Na decisão do Mandado 

de Segurança nº 33.092 (Rel. Min. Gilmar Mendes, publicação em 17 ago. 2015), restou 

reconhecido ao TCU a possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens dos responsáveis 

investigados por desfalques ao erário. Não obstante a severidade dessa medida cautelar, tal 

decisão judicial garante efetividade aos trabalhos de fiscalização do TCU, cabendo a este adotar 

as medidas necessárias para o cumprimento de suas funções e competências. Diante de indícios 

fundados de que determinado agente público apropriou-se indevidamente de recursos públicos, 

é razoável que se decrete a indisponibilidade temporária de seus bens até a apuração ou decisão 

finais, tudo com a finalidade de proteger o interesse público envolvido naquela circunstância 
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concreta. Como já enfatizado, tudo isso só terá validade se conduzido em um processo 

administrativo em que se garanta contraditório e ampla defesa aos envolvidos. 

No mesmo sentido, o STF já assentou entendimento que o acesso do TCU a dados de 

operações financeiras envolvendo recursos públicos não está abrangido pelo sigilo bancário 

aludido pela Lei Complementar nº 105/2001 (MS nº 33.340, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento 

em 03 ago. 2015). Recursos públicos estão submetidos aos princípios da Administração 

Pública, sendo dever dos Tribunais de Contas zelar e tutelar pela observância àqueles 

princípios. 

Por tudo o que foi apresentado, fica patente que os Tribunais de Contas zelam pela 

moralidade administrativa, valor ético-jurídico insofismável que condiciona a legitimidade e a 

validade dos atos praticados pelos agentes públicos. 

Em outra oportunidade foi exposto que o Ministério Público tem a obrigação 

institucional de zelar pelo patrimônio público e social, até por força do disposto no artigo 129, 

inciso III, da Constituição Federal. O constituinte optou por prever a existência de um 

Ministério Público específico a atuar dentro dos Tribunais de Contas, no intuito de fortalecer o 

devido processo legal e de se garantir a presença do fiscal da ordem jurídica nos processos 

administrativos existentes no âmbito daquelas instituições de controle externo. O próximo 

tópico discorrerá sobre esse parquet diferenciado previsto pela Carta Federal. 

 

3.4 O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas 

O legislador constituinte previu em dois momentos da Carta Magna a existência de um 

Ministério Público junto ao Tribunal de Conta da União. O primeiro está contido nas regras de 

provimento do cargo de ministro do TCU (artigo 71, §2º, inciso I), em que uma vaga de escolha 

do Presidente da República deve ser preenchida alternadamente entre membro do Ministério 

Público e auditor substituto de ministro. O segundo momento está no artigo 130, em que são 

aplicadas aos seus membros as disposições do Ministério Público quanto a direitos, vedações e 

forma de investidura. 

Outra constatação relevante que se extrai do texto constitucional é a de que o Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas da União não integra a estrutura orgânica do Ministério 

Público ordinário. O artigo 128 dispõe expressamente que o Ministério Público abrange o 

Ministério Público da União (composto por ramos especializados) e os Ministérios Públicos 

dos Estados. A todos esses são garantidas as funções institucionais descritas na Constituição e 

os princípios essenciais da unidade, indivisibilidade e independência funcional.  
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Pois bem, em relação à existência de uma instituição eventualmente denominada de 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o STF já firmou jurisprudência no sentido de 

que não há que se falar em fisionomia institucional própria para o citado Ministério Público 

(vide a ADI 2.378-1/GO, Rel. Min. Maurício Correa, publicação em 06 set. 2007 e a ADI 789-

1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, publicação em 26 mai. 1994). Conclui-se que ele integra a 

unidade estrutural das Cortes de Contas, fazendo parte do organograma administrativo dos 

Tribunais de Contas brasileiros, mas sem vinculação hierárquica em relação aos membros 

(ministros e conselheiros) de cada Casa. Contudo, via de regra há dependência orçamentária, 

financeira e administrativa do Ministério Público de Contas em relação ao Tribunal de Contas 

que integra, aspecto que ainda será apreciado pelo STF em sede de controle de 

constitucionalidade (vide ADI 4725/RO e ADI 5254/PA). 

Vale lembrar que, em função do artigo 75 da Constituição, pode-se concluir que as 

demais Cortes de Contas devem ter cada qual o seu próprio Ministério Público de Contas. 

Segundo JACOBY FERNANDES (2016, p. 676-677), o Ministério Público junto aos 

Tribunais de Contas tem raízes históricas. O Ministério Público ordinário não poderia, 

conforme a fisionomia institucional dada a ele pelas Constituições anteriores, participar 

efetivamente da função de controle exercida pelo Tribunal de Contas, já que aquele integrava a 

estrutura do próprio Poder Executivo, poder que, por óbvio, se submetia à fiscalização da Corte 

de Contas. Logo, a garantia de um Ministério Público separado daquele comum representaria a 

própria independência da ação do controle externo. 

Hoje em dia, com a institucionalização dada pelo constituinte de 1988, houve um total 

redesenho do Ministério Público, que se mostra uma instituição independente e autônoma, com 

função executiva, mas sem vinculação a qualquer dos Poderes. Deixou-se de ter uma total 

paridade de atribuições funcionais entre o Ministério Público ordinário e o Ministério Público 

de Contas, restando como ponto principal comum apenas o papel de fiscal da lei. O Ministério 

Público de Contas exerce esse papel no âmbito dos processos que correm nos órgãos de controle 

externo, ao passo que o Ministério Público ordinário exerce o abrangente papel de fiscal da 

ordem jurídica, podendo atuar em um grande espectro de ações e circunstâncias. Este último 

atua preponderantemente junto ao Judiciário como órgão externo, ao passo que o Ministério 

Público especial oficia dentro do próprio Tribunal de Contas ao qual pertence. 

A respeito das diferenças institucionais que se verificam a partir da Constituição de 

1988, JACOBY FERNANDES (2016, p. 678) é severo crítico da manutenção da nomenclatura 

‘Ministério Público junto aos Tribunais de Contas’, afirmando não haver mais fundamento 
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jurídico nessa denominação. Apesar disso, fato é que o constituinte de 1988 a manteve, como 

se pode identificar, por exemplo, no artigo 130 da Carta Federal. 

Por outro lado, não é legítima a atuação do Ministério Público ordinário no âmbito dos 

Tribunais de Contas. O STF também já teve a oportunidade de se debruçar e decidir acerca do 

tema, como o fez no MS nº 27.339 (Rel. Min. Menezes Direito, publicação em 06 mar. 2009) 

e na ADI 3.307-7/MT (Rel. Min. Carmen Lúcia, publicação em 29 mai. 2009). Restou 

compreendido que a distinção institucional inviabiliza a atuação, ainda que transitória, de 

procuradores de justiça nos Tribunais de Contas.  

Em termos legais e infraconstitucionais, a Lei Orgânica do TCU prevê, em seu artigo 

80, a composição do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União: um procurador-

geral, três subprocuradores-gerais e quatro procuradores, nomeados pelo Presidente da 

República, dentre brasileiros bacharéis em direito. Cabe reforçar também que o mesmo 

dispositivo faz alusão à aplicação dos princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade 

e da independência funcional, característicos do Ministério Público ordinário e expressos na 

Constituição. Em relação aos membros, o artigo 84 prevê que se aplicam as disposições da Lei 

Orgânica do Ministério Público da União no que diz respeito a direitos, garantias, prerrogativas, 

vedações, regime disciplinar e forma de investidura no cargo inicial da carreira. 

A fim de corroborar o entendimento do STF de que não há que se falar numa instituição 

própria, mas sim de algo que integra a estrutura do próprio Tribunal de Contas, o artigo 83 da 

Lei Orgânica do TCU prevê que o Ministério Público especial contará com o apoio 

administrativo e de pessoal da secretaria do Tribunal, conforme previsões do seu Regimento 

Interno. 

Via de regra, o Ministério Público especial deve se pronunciar nos autos em processos 

de tomada ou prestação de contas e de atos de pessoal (admissão, aposentadorias, reformas e 

pensões), bem como deve ser ouvido em todos os recursos interpostos perante as Cortes de 

Contas. Como os Tribunais de Contas são regidos por leis específicas a cargo de cada ente 

federado, é possível que haja diferenças entre as disposições normativas quanto à 

obrigatoriedade ou não do parecer do Ministério Público a depender da matéria ou espécie 

processual em curso nos diversos Tribunais de Contas. Trata-se de uma questão que poderia ser 

resolvida com a existência de uma lei orgânica nacional comum a todas as Cortes de Contas, 

normalizando o papel institucional e competências dos Ministérios Públicos de Contas. 

De todo modo, sem prejuízo de outras previsões regimentais que digam respeito às 

funções do Ministério Público junto a cada um dos Tribunais de Contas, claro está que os 
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integrantes desse corpo funcional devem ter voz ativa e devem dar pareceres em quase todas as 

matérias que se processem no âmbito das Cortes de Contas.  

Ademais, exercem o papel de fiscal da lei naqueles processos, devendo ter instrumentos 

de atuação que garantam a defesa da ordem pública, tais como: (i) intervenção junto aos 

relatores das matérias a fim de requerer providências ordinatórias necessárias para o 

aperfeiçoamento dos processos fiscalizatórios; (ii) capacidade para requerer a instauração de 

auditorias e inspeções; (iii) providenciar junto a órgãos de representação judicial do ente 

federado a requisição de medidas judiciais para proteção ao erário e para cobrança de débitos; 

(iv) interposição de ações e recursos, dentre outras atribuições previstas nas leis orgânicas e 

regimentos internos de cada órgão de controle externo. 

Contudo, não obstante exercer papel de fiscal da lei no âmbito das Cortes de Contas, 

não é prevista a esse parquet a possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade 

administrativa no foro competente. Sabe-se que, conforme o artigo 17 da Lei Federal nº 

8.429/92, reconhece-se que somente o Ministério Público ordinário, a par das pessoas jurídicas 

interessadas, tem a possibilidade de inaugurar a ação de responsabilização civil por ato de 

improbidade administrativa. Esse fato vai ao encontro do entendimento de que o Ministério 

Público de Contas é sui generis e que não pode ser compreendido como braço do Ministério 

Público, não obstante terem seus membros os mesmos direitos, vedações e forma de investidura 

aplicáveis aos membros do parquet. 

Sabe-se que o ordenamento jurídico garante ao Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas uma série de prerrogativas. A Lei Orgânica do TCU, bem como seu regimento interno, 

preveem que o referido organismo deve ser atuante em praticamente todos os feitos processados 

no âmbito daquela Corte de Contas, algo que acaba servindo como parâmetro para as normas 

orgânicas dos demais Tribunais de Contas.  

Sabe-se também que as exigências para o ingresso na carreira de membro do Ministério 

Público de Contas, bem como as garantias funcionais, são as mesmas da carreira de membro 

do Ministério Público ordinário. Trata-se de pessoas bacharéis em Direito e aprovadas em 

concursos públicos de alto nível de exigência intelectual. 

Além disso, restou claro que as funções desempenhadas pelos Tribunais de Contas são 

instrumentos de tutela do princípio da moralidade administrativa das autoridades estatais 

brasileiras, sendo que a intervenção dos Ministérios Públicos de Contas é sempre bem-vinda e 

producente, trazendo aos autos do processo administrativo uma visão jurídica relevante para a 

boa aplicação da lei. Os Tribunais de Contas não são integrados apenas por servidores e 

membros oriundos de carreiras jurídicas. A Constituição, inclusive, expressamente garante uma 
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composição variada aos membros, que podem ter experiência nas áreas contábil, econômica ou 

de administração pública, por exemplo. Dessa forma, a presença de um fiscal da lei se 

pronunciando nos autos confere a acreditação necessária para que a sociedade tenha a certeza 

de que os Tribunais de Contas estão em sintonia com as normas de um Estado Democrático de 

Direito. 

O trabalho dos Tribunais de Contas, até pela presença das funções julgadora e 

sancionadora, tem a característica de apontar responsáveis por não conformidades ou ilicitudes 

cometidas no âmbito dos objetos fiscalizados. Embora seja uma conclusão expendida em 

processo administrativo, isso não retira a responsabilidade daquele que gerencia, guarda, 

arrecada, utiliza ou administra recursos públicos perante os órgãos técnicos de controle. Desde 

que tenham sido garantidos os princípios de contraditório e ampla defesa nos autos, bem como 

a intervenção do Ministério Público de Contas nos autos enquanto fiscal da lei, trata-se de um 

processo socialmente acreditado. 

 Dessa maneira, é legítimo aos Tribunais de Contas concluir e apontar pela 

responsabilização de agentes por atos contrários aos princípios tutelados pelo ordenamento 

jurídico, dentre eles a moralidade administrativa, reiteradamente defendida e mencionada neste 

estudo. Diante disso, restando clara que a ação ou omissão do agente público identificada no 

caso apreciado pelo Tribunal de Contas, sempre com a devida intervenção do membro do 

parquet especial, contenha indícios de ato de improbidade, tal conclusão pode servir para 

alimentar a propositura da ação de improbidade administrativa por parte do Ministério Público 

ou pela pessoa jurídica interessada. É uma das maneiras de evidenciar que um bom trabalho 

técnico realizado pelo Tribunal de Contas pode auxiliar o Poder Judiciário a decidir de maneira 

mais correta e eficiente diante de ações de improbidade. 

Como exemplo, cita-se a ação de improbidade administrativa apresentada pelo 

Ministério Público de São Paulo contra a Prefeitura Municipal de São Paulo diante de 

evidências de irregularidades concluídas pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

nas obras de expansão da malha cicloviária da Capital paulista. O processo corre no Tribunal 

de Justiça de São Paulo sob o número 1006070-95.2016.8.26.0053. No caso, as conclusões 

expendidas pelo Tribunal de Contas do Município no processo administrativo de número 

72.003.277/14-90 serviram como fundamentação técnica aos promotores para a propositura da 

ação.  

O caso concreto citado é excelente exemplo de que o trabalho das Cortes de Contas pode 

e deve servir para auxiliar os órgãos ministerial e jurisdicional na tomada de decisões mais 

justas, céleres e bem fundamentadas. Em outra ponta, ainda em relação ao exemplo trazido, 



64 

 

lamenta-se o infortúnio de o Tribunal de Contas do Município de São Paulo ser o único órgão 

de controle externo que não dispõe de Ministério Público (ou Procuradoria) de Contas em sua 

organização administrativa, o que não desabona as auditorias e trabalhos técnicos 

desempenhado por seus servidores, que inclusive foram levados em consideração pelos 

promotores do caso. 

Cabe realçar que não é tarefa dos Tribunais de Contas afirmar peremptoriamente a 

ocorrência de ato de improbidade. Isso é uma tarefa do Judiciário, por meio do microssistema 

de processo coletivo do qual a Lei de Improbidade Administrativa faz parte. Contudo, o trabalho 

de fiscalização dos Tribunais de Contas pode coletar indícios de tais condutas tipificadas na lei 

e que podem servir de subsídio para a propositura de uma ação de responsabilização cível. 

O fato de o agente ter sido sancionado pelo Tribunal de Contas competente não 

obstaculiza a ação de improbidade nem eventual processo no juízo criminal, tendo em vista que 

um mesmo ato pode desencadear processos em esferas e organismos distintos (administrativa, 

cível e judicial), a depender do bem jurídico violado e das correspondentes tipificações legais.  

Dessa maneira, tendo o processamento administrativo dos Tribunais de Contas se dado 

sob as regras do Estado Democrático de Direito, dentre as quais a participação do Ministério 

Público de Contas, os elementos da conclusão alcançada pelo acórdão da Corte de Contas 

podem subsidiar o processamento da ação de improbidade administrativa. Nesta, o réu terá 

novamente o direito de se defender, com todas as garantias processuais inerentes ao sistema 

jurídico, podendo inclusive ser absolvido da acusação de improbidade e se ver livre das 

gravosas sanções veiculadas pela Lei Federal nº 8.429/92. 

Poder-se-ia cogitar da possibilidade de o Ministério Público de Contas poder apresentar 

diretamente a ação de improbidade administrativa. Contudo, embora o órgão tenha recebido a 

nomenclatura de Ministério Público por parte do legislador constituinte, não se trata da mesma 

instituição. As competências funcionais do Ministério Público de Contas recaem apenas sobre 

as competências de atuação dos próprios Tribunais de Contas, em situação oposta à do 

Ministério Público, de atuação bem mais abrangente e que tem o papel de fiscal da ordem 

jurídica como um todo. 

Por outro lado, conferir uma maior atenção aos trabalhos dos Tribunais de Contas, 

utilizando-os para, por exemplo, instruir ações de improbidade administrativa não significaria, 

necessariamente, um recrudescimento ou o fortalecimento de um Estado policialesco, de 

perseguição a agentes públicos, até porque a recente Lei Federal nº 13.655/18 e o Projeto de 

Lei nº 10.887/2018, que busca a atualização da Lei de Improbidade, são mecanismos que trazem 

medidas de contenção das estruturas de controle do Estado. Seria, na verdade, uma deferência 
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ao trabalho desempenhado por aquelas instituições, desde que a propositura da ação de 

improbidade se mostre coerente, ponderada e bem fundamentada.  
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 4 AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS  

4.1 Inexistência de Lei Orgânica Nacional 

Sabe-se da existência informal de um Sistema dos Tribunais de Contas, tendo em vista 

a existência de trinta e três Cortes de Contas no Brasil com funções semelhantes, cada qual 

circunscrita ao ente federado respectivo. Nesse sentido, as competências e características 

insculpidas nos artigos 70 a 74 da Constituição Federal são de reprodução obrigatória nos 

Estados, Distrito Federal e nos Municípios (vide a ADI nº 5.323/RN, Rel. Min. Rosa Weber, 

publicação em 06 mai. 2019).  

Sendo assim, o Tribunal de Contas da União é a instituição de controle externo que serve 

de paradigma às demais Cortes de Contas, sendo certo que o modelo federal deve ser espelhado 

nos entes federados. O próprio TCU possui o entendimento que algumas de suas decisões são 

de observância obrigatória para os demais entes federados. Sobre isso, vale reproduzir o teor da 

Súmula 222-TCU:  

As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais 

de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas 

pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Vê-se, portanto, indicação clara de que o TCU é o modelo que deve ser adotado pelos 

outros órgãos de controle externo subnacionais. Essa ideia-força, inclusive, dá supedâneo à 

Proposta de Emenda à Constituição nº 188/2019, em trâmite no Senado Federal desde 

novembro de 2019. Nessa propositura, o TCU ficaria sendo responsável por elaborar a 

interpretação das leis complementares nacionais que tratam sobre assuntos fiscais, dentre as 

quais a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). O TCU teria 

competência, inclusive, para anular decisão de outras Cortes de Contas em contrariedade ao 

entendimento anteriormente fixado, determinando prazo para que se profira outra decisão ou 

avocando para si a decisão final. 

Por outro lado, cogita-se o argumento de que a Constituição assegurou autonomia aos 

entes federados, assegurando-lhes autogoverno, auto-organização e autoadministração dentro 

dos limites previstos na Carta Magna. Diante disso, cada ente federado possuidor de Tribunal 

de Contas tem capacidade para legislar sobre a lei orgânica do órgão de controle externo. Este, 

por sua vez, tem também asseguradas as prerrogativas de autonomia e autogoverno, inclusive 

a iniciativa privativa para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e 

funcionamento (vide a ADI 4.643/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, publicação em 03 jun. 2019). O STF 

reconhece que as Cortes de Contas seguem o exemplo dos tribunais judiciários no que diz 
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respeito à independência, o que também se reflete no aspecto funcional, administrativo e 

financeiro. 

Ficaria, portanto, uma situação conflituosa de dois pontos de vista. De um lado, pode-

se sustentar que o TCU é o órgão paradigma em todos os aspectos para os demais Tribunais de 

Contas, inclusive com a possibilidade de avocar decisões de outros Tribunais de Contas em 

contrariedade ao seu entendimento. Em outra ponta, pode-se defender que o modelo 

constitucional apregoado para o TCU é o mínimo a ser espelhado nos entes federados, que 

inclusive podem inovar além do que consta entre os artigos 70 e 74, desde que o faça em 

consonância com as atribuições institucionais do órgão de controle externo. 

Fato é que, conquanto haja coincidências quanto ao trabalho profissional dos Tribunais 

de Contas – todos, por exemplo, realizam fiscalização sobre recursos públicos –, há aspectos 

dissonantes entre eles. A título exemplificativo, citam-se alguns casos que serão melhor 

abordados adiante. O primeiro deles diz respeito ao fato de que poucos Tribunais de Contas, 

por força de previsão em suas respectivas leis orgânicas e regimentos internos, podem celebrar 

Termos de Ajustamento de Gestão. Um segundo exemplo diz respeito ao número de membros 

do Ministério Público de Contas, que não é coincidente em todos os Tribunais de Contas e, 

inclusive, há Tribunal de Contas que sequer tem instituído o referido organismo. Um terceiro 

exemplo diz respeito às sanções previstas nas leis e que podem ser aplicadas por eles, que 

também não são uniformes quando se comparam Tribunais de Contas diferentes. 

Esses exemplos enumerados são suficientes para desde já demonstrar que não há 

uniformização em alguns aspectos. Portanto, na prática, embora o TCU seja a instituição 

adotada como referência, os entes federados possuem procedimentos e previsões diferentes em 

relação àquela Corte Federal. 

É fato que algumas dessas diferenças que existem entre Tribunais de Contas diferentes 

podem acarretar insegurança jurídica. A fim de exemplificar a falta de padronização de algumas 

questões, pode-se tomar uma obra pública que conte com recursos da União e de um Estado. 

Sabe-se que essa obra será fiscalizada tanto pelo TCU como pelo Tribunal de Contas estadual, 

por envolver recursos de ambos os entes federados. Como não há um organismo que padronize 

entendimentos sobre certas questões, é possível que um mesmo fato auditado pelos servidores 

técnicos de ambos os Tribunais acarrete em duas decisões divergentes. Ou seja, o TCU pode 

afirmar que tal fato é uma irregularidade e ensejaria a rejeição das contas daquele gestor público 

responsável pela obra, ao passo que o Tribunal de Contas estadual pode decidir pela 

regularidade do procedimento. 
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Pode-se afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro carece da existência de um 

efetivo Sistema de Tribunais de Contas. No que diz respeito ao Judiciário e ao Ministério 

Público, a existência dos respectivos conselhos nacionais dá mostras de que o legislador 

constituinte reformador, ao editar a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, se preocupou em 

uniformizar algumas temáticas administrativas comuns a todos os órgãos jurisdicionais e do 

Ministério Público, já que foi aquele ato legislativo que criou o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

Cabe ressaltar que o CNJ e o CNMP não fiscalizam ou revisam a atividade finalística 

do Judiciário ou dos membros do parquet, em respeito à autonomia e independência dos 

respectivos membros. Ambos se focam no exercício de fiscalizações administrativa, financeira 

e disciplinar daqueles agentes públicos. 

Feita essa observação, restando claro que a atuação dos respectivos conselhos não se 

volta à atividade finalística das instituições, fato é que há uma instância comum a todo o 

Judiciário e a todo o Ministério Público. Sem entrar no mérito da efetividade de cada um dos 

conselhos nacionais, é notório que algumas questões foram pacificadas em função do trabalho 

desses órgãos. Por exemplo, no âmbito do Judiciário, havia divergências entre os Tribunais 

judiciais quanto aos requisitos para ingresso na carreira da magistratura pela via do concurso 

público. Divergia-se, por exemplo, quanto ao momento de se comprovar os três anos de prática 

jurídica exigidos dos candidatos pelo texto constitucional e quanto às fases do concurso, bem 

como as disciplinas jurídicas que seriam objeto de cobrança nas provas do certame. A 

Resolução-CNJ nº 75, de 12 de maio de 2009, pacificou e uniformizou o tema, dando um 

mínimo de segurança jurídica aos organismos jurisdicionais e também aos candidatos 

interessados no ingresso na carreira da magistratura. 

Um exemplo de ação do CNMP que uniformizou entendimentos dissonantes foi a 

Resolução-CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007. Referido normativo disciplinou regras 

para instauração, tramitação e arquivamento de inquéritos civis, uniformizando em nível 

nacional procedimentos que antes eram divergentes entre os diferentes Ministérios Públicos (da 

União e dos Estados). 

Contudo, não foi da vontade do legislador constituinte raciocinar da mesma maneira em 

relação aos Tribunais de Contas. Não houve a criação daquilo que poderia se nomear de 

Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. 

A existência de um eventual Conselho Nacional de Tribunais de Contas poderia 

colaborar para a padronização de procedimentos e questões comuns a todos os Tribunais de 

Contas, aperfeiçoando a segurança jurídica e o mínimo de previsibilidade que a sociedade 
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espera ter. A discussão da criação desse conselho, que inclusive é matéria da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 22/2017, em tramitação no Senado Federal, pode muito contribuir 

para o aperfeiçoamento institucional dos Tribunais de Contas brasileiros. 

Uma observação que é relevante de ser feita diz respeito à composição desse ainda 

utópico conselho nacional. É de suma importância que, dentro de um contexto democrático, 

federativo e republicano, ele seja composto por representantes dos diversos Tribunais de Contas 

brasileiros, de maneira que, de alguma forma, todos os organismos de controle tenham voz no 

conselho. Já que a ideia que se propugna é a de um conselho nacional, nada mais lógico do que 

essa composição plural e diversa, ao invés de simplesmente subordinar os Tribunais de Contas 

estaduais e municipais às decisões e entendimentos do Tribunal de Contas da União, como se 

tem tentado fazer em algumas circunstâncias. Aquele seria, portanto, um caminho possível para 

a uniformização dos órgãos de controle externo. Como se sabe, a existência de um padrão e 

uma identidade nacional é o que se busca, mas que isso seja feito de maneira democrática, sem 

a imposição de decisões e entendimentos tomados por um único órgão, sem a participação dos 

demais Tribunais de Contas no processo decisório. 

É bem verdade que o momento contemporâneo atual não é propício para a criação de 

novos órgãos públicos. A realidade posta mostra que a estrutura administrativa brasileira não 

comporta novos órgãos administrativas, algo que só a afastaria dos cidadãos e a tornaria ainda 

mais burocrática. Deve-se, isso sim, pugnar pela diminuição de níveis hierárquicos e enfocar 

mais na eficiência e efetividade da gestão pública, extraindo-se melhores resultados dos órgãos 

já existentes. Soma-se a isso os sucessivos problemas fiscais e econômicos que, cada vez mais, 

prejudicam a arrecadação e o investimento do Estado em áreas essenciais. A existência de mais 

um órgão estatal – o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, por exemplo – consumiria 

recursos que já se mostram escassos. Diante disso, a existência de uma lei orgânica nacional se 

mostra uma solução atualmente mais viável a fim de solucionar o vácuo de homogeneização 

que existe no Sistema dos Tribunais de Contas. 

Não existe uma lei orgânica nacional dos Tribunais de Contas, diferentemente do que 

ocorre em relação ao Ministério Público e ao Judiciário. Sabe-se que a Lei Federal nº 8.625/93 

é a Lei Orgânica do Ministério Público, dispondo sobre diversos aspectos institucionais do 

parquet em âmbito nacional. No mesmo sentido, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei 

Complementar nº 35/79) também tem a finalidade de uniformizar regras aplicáveis aos 

membros do Judiciário em todo o Brasil. A inexistência de uma norma geral nacional capaz de 

padronizar questões atinentes e comuns aos organismos de controle fragiliza a segurança 

jurídica da atuação daquelas Cortes. 
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Cogitou-se, pouco tempo após a criação do CNJ, a possibilidade desse organismo do 

Judiciário exercer suas competências fiscalizadoras sobre os Tribunais de Contas, tendo em 

vista que seus membros são equiparados a magistrados, conforme o artigo 73, § 3º, da Carta 

Magna. Trata-se do Pedido de Providência nº 248, de autoria da Federação Nacional das 

Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas, apreciado pelo CNJ no ano de 2006. O 

conselho, todavia, rechaçou exercer tal controle, tendo em vista que as instituições de controle 

externo não integram a estrutura do Judiciário prevista no artigo 92 da Carta Constitucional. 

Uma questão que aflige a totalidade dos Tribunais de Contas é a presença de ex-políticos 

enquanto ministros e conselheiros desses colegiados. Como o critério de escolha de membros 

passa inevitavelmente pelo crivo do Legislativo, conforme o artigo 73, § 2º, da Constituição, é 

uma constante a presença de ex-vereadores, ex-deputados e ex-senadores nos quadros vitalícios 

das instituições. 

Não se trata de demonizar a política e os parlamentares. Trata-se apenas de distinguir 

adequadamente as funções institucionais de cada organismo do Estado brasileiro. Tribunais de 

Contas são instituições que devem emanar opiniões e julgamentos técnicos, balizados por 

critérios contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais e tendo como 

valores máximos a observância da legalidade, da legitimidade e da economicidade. Nesse 

âmbito de atuação não haveria motivos para incidência de aspectos políticos. A prática, 

contudo, mostra outra realidade. 

Não raras são as vezes em que os conselheiros são indicados pelo Executivo e pelo 

Legislativo em nítida conveniência com os interesses dos blocos partidários do momento 

político de determinado ente federativo. Na prática, não são indicadas as pessoas que realmente 

detenham conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração 

pública notórios. A praxe mostra que as indicações acontecem para o aparelhamento e a captura 

dos órgãos de controle externo. 

Segundo CARVALHO FILHO (2017, p. 517), a teoria da captura (capture theory, na 

doutrina americana) é representada por influências políticas e econômicas indesejadas para a 

atuação das instituições estatais, de modo a fazer com que estas últimas se afastem do critério 

temático técnico para decidir conforme a conveniência política do grupo influenciador. Gera-

se uma relação promíscua entre o controlado e o controlador, com flagrante comprometimento 

da independência da entidade controladora. Embora tal teoria tenha surgido no campo do 

Direito Econômico para explicitar a influência do mercado sobre as agências reguladoras, é 

totalmente aplicável ao que ocorre na realidade brasileira. 
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A independência e a autonomia dos Tribunais de Contas são essenciais para que estes 

possam decidir adequadamente, balizados pelos valores apregoados no ordenamento jurídico. 

Se há indício de irregularidade contábil em uma prestação de contas, que se decida pela 

irregularidade, sem lançar mão de artifícios contábeis ou justificativas desarrazoadas para que 

haja leniência com aquela autoridade a ser favorecida e ter sua responsabilidade aliviada pelo 

órgão de controle externo. 

A Declaração de Lima expedida pela INTOSAI (1977, p. 7), normativo internacional 

que prevê regras comuns a todas as nomeadas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) – os 

Tribunais de Contas brasileiros se adequam a essa classificação feita pela entidade internacional 

–, claramente expõe que aquelas entidades só podem desempenhar suas tarefas objetiva e 

efetivamente quando são independentes da entidade auditada e protegidas contra influências 

externas.  

Portanto, diante do mau exemplo dado pelo aparelhamento dos Tribunais de Contas por 

critérios políticos, afastando-os dos critérios eminentemente técnicos, avulta-se de importância 

a existência de uma lei orgânica nacional que proteja os organismos dessas influências nada 

republicanas e que só denigrem a credibilidade dessas instituições perante a sociedade. Seria 

um dos assuntos possíveis de serem regulados por essa utópica norma nacional. 

Apenas em relação a alguns assuntos o legislador infraconstitucional teve lampejos de 

padronizar e normatizar nacionalmente o trabalho dos Tribunais de Contas.  

A chamada Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 64/90, com a redação dada pela 

Lei Complementar nº 135/10) trouxe a possibilidade de tornar inelegíveis, para qualquer cargo, 

aqueles que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas 

por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por 

decisão irrecorrível do órgão competente. O referido dispositivo (artigo 1º, inciso I, alínea g) 

excepciona apenas o caso de aquela decisão ter sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. 

Trata-se de uma inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, 

contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do artigo 71 da 

Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que 

houverem agido nessa condição. 

A fim de viabilizar aquela previsão, a Lei Federal nº 9.504/97, que estabelece normas 

gerais para as eleições, prevê em seu artigo 11, § 5º, que os Tribunais e Conselhos de Contas 

deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao 

exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão 

irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo 
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submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao 

interessado. 

Tais prescrições legislativas jogam luzes sobre a importância da função julgadora a 

cargo dos Tribunais de Contas. Há uma grande responsabilidade sobre os ombros dessas 

instituições, pois suas decisões podem acarretar a inelegibilidade do gestor público. É bom notar 

que as leis fazem uso da expressão ‘irregularidade insanável’, enfatizando que o caso deve 

abordar graves infrações ao princípio da moralidade administrativa. Ademais, deve-se tratar de 

decisão irrecorrível, ou seja, que teve sede dentro de um devido processo legal, em que foi 

assegurado ao interessado o contraditório e a ampla defesa, com participação do Ministério 

Público de Contas, mas que, ao final, pela impossibilidade de interposição de outros recursos, 

restou decidido se tratar de irregularidade insanável. 

É relevante mencionar que o ‘ato doloso de improbidade’ mencionado pela Lei 

Complementar nº 64/90 não será declarado pelo Tribunal de Contas, mas sim pelo Poder 

Judiciário. Ao Tribunal de Contas compete apenas a decisão por se tratar de irregularidade 

insanável sobre a qual não cabe mais recurso. Portanto, a conclusão de ter sido cometido ou não 

ato doloso de improbidade fica a cargo do Judiciário, que inclusive pode fazer uso do processo 

administrativo do Tribunal de Contas como um de seus fundamentos para decidir se o caso 

concreto foi ou não um ato ímprobo. 

Outra ocasião em que o legislador se preocupou em prever normas nacionalmente 

uniformes aos Tribunais de Contas se deu com a promulgação da Lei Federal nº 10.028/00 (Lei 

de Crimes Fiscais), mormente em função do seu artigo 5º. Casos como deixar de divulgar o 

relatório de gestão fiscal, propor Lei de Diretrizes Orçamentárias sem metas fiscais, deixar de 

promover limitação de empenho e movimentação financeira em função de insuficiência de 

arrecadação e deixar de tomar medidas para diminuir despesa com pessoal que excedeu ao 

limite legal são os casos que serão processados e julgados pelo Tribunal de Contas ao qual 

competir a fiscalização daquele agente público. Trata-se, portanto, de outra previsão 

nacionalmente uniforme assegurada pelo Legislativo Federal aos Tribunais de Contas. 

As previsões da Lei da Ficha Limpa e da Lei de Crimes Fiscais servem para corroborar 

o argumento de que a padronização da atuação dos Tribunais de Contas sobre certas temáticas 

é relevante e necessária. Vale realçar que outras questões atinentes aos Tribunais de Contas 

deveriam também ser alvo de preocupações por parte do Legislador Federal em uma eventual 

lei orgânica dos Tribunais de Contas. 
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Diante do que foi até agora exposto, a falta de uma lei orgânica nacional colabora para 

a falta de padronização dos Tribunais de Contas em relação a importantes aspectos. Os tópicos 

a seguir tratarão alguns desses casos que poderiam ser nacionalmente padronizados. 

 

4.2 Indícios de improbidade administrativa 

Defendeu-se anteriormente que os trabalhos técnicos desempenhos pelos Tribunais de 

Contas têm condições para servirem de fundamento para o ajuizamento de ações de 

improbidade administrativa por parte do Ministério Público e das pessoas jurídicas interessadas. 

Em outra ponta, já se viu que ao Ministério Público de Contas não se confere a prerrogativa de 

subscrever a autoria de tais ações judiciais, não obstante a nomenclatura utilizada pelo 

Constituinte. 

Contudo, não se pode defender que a atuação dos Tribunais de Contas passa ao largo da 

aferição da probidade das opções administrativas tomadas pelos gestores públicos. Conforme 

já defendido neste trabalho, é intrínseco ao papel dos órgãos de controle externo aferir a 

moralidade dos atos praticados pelos gestores públicos. Apesar disso, cabe rememorar que o 

juízo que se faz, nesse caso, permanece circunscrito à esfera administrativa dos processos 

instaurados no âmbito das Cortes de Contas. 

Na ausência de uma lei orgânica nacional, há que se verificar as leis orgânicas e os 

regimentos internos de cada Tribunal de Contas a fim de se apurar quais são as tratativas e os 

procedimentos adotados quando, ao exercerem os seus trabalhos, os Tribunais de Contas se 

deparam com atos que podem configurar improbidade administrativa. Conforme se verificará, 

não há uma uniformidade nos procedimentos. 

Sabe-se que é reconhecido ao Ministério Público a possibilidade de celebrar termos de 

ajustamento de conduta (TACs), conforme se prevê no artigo 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/85 

(Lei da Ação Civil Pública). Esse instrumento foi normatizado pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público por meio da Resolução nº 179, de 26 de julho de 2017. É mais uma notória 

iniciativa do conselho nacional a fim de uniformizar procedimentos em nível nacional, algo 

que, como se sabe, não corriqueiro em relação aos Tribunais de Contas. 

Segundo aquela resolução, o termo de ajustamento de conduta é instrumento, com 

natureza de negócio jurídico, que tem por finalidade adequar a conduta do fiscalizado às 

exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da 

celebração. O instrumento pode ser firmado inclusive nas hipóteses configuradoras de 

improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário, cuja ação é imprescritível 

no caso de atos dolosos de improbidade (Tema 897 da Sistemática de Repercussão Geral do 
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STF), e da aplicação de uma ou mais sanções previstas na Lei de Improbidade, a depender da 

conduta ou o ato praticado. 

Além de estimular a resolução de irregularidades e a diminuição da litigiosidade no 

âmbito judicial, já tão congestionado com o excesso de demandas, o instrumento não afasta, 

necessariamente, a eventual responsabilidade penal pelo mesmo fato, por exemplo, nem 

importa no reconhecimento automático de responsabilidade para outros fins se não aqueles 

expressamente estabelecidos no compromisso. O termo de ajustamento pode ser celebrado em 

qualquer fase da investigação feita pelo órgão ministerial e deve prever multa diária ou outras 

espécies de cominação para o caso de descumprimento das obrigações previstas. 

Como se vê, é um instrumento que tem potencial para bem auxiliar na manutenção da 

normalidade institucional e na observância aos princípios do ordenamento jurídico. Trata-se de 

algo construído caso a caso pelo parquet, em que este se aproxima do gestor, compreende sua 

realidade e acaba por fixar algumas condições a serem observadas para que irregularidades 

possam ser supridas. Talvez o melhor aspecto dessa solução é que a problemática se resolve 

fora do âmbito judicial, sem que isso abale ou comprometa o papel institucional do Ministério 

Público e a garantia dos seus membros. A ilegalidade poderá ser suprida com essa atuação, o 

que não impede que o gestor responsável ainda assim responda judicialmente nas esferas 

criminal ou administrativa em decorrência do mesmo fato. A moralidade administrativa 

remanesce preservada e sem perder o prestígio que merece, remanescendo como um dos valores 

a ser perseguido pela atuação ministerial. 

Sabe-se que, hodiernamente, o ordenamento jurídico passou a valorizar mecanismos 

alternativos para a solução de crises jurídicas. Além de proporcionar celeridade e uma melhor 

satisfação às partes envolvidas na relação, há o efeito prático de desafogamento do Poder 

Judiciário, já sobrecarregado pela cultura brasileira de demandismo judicial. Exemplos desses 

mecanismos alternativos estão no Código de Processo Civil, que incentiva a solução consensual 

em vários de seus dispositivos, e na Lei Federal nº 13.140/15, que dispõe sobre procedimentos 

administrativos para a resolução consensual de conflitos no âmbito da administração pública. 

Verifica-se, portanto, que os órgãos estatais foram abrangidos pelas recentes inovações 

legislativas que trouxeram outros recursos para a pacificação de situações anormais.  

Além de serem inovações legislativas, tais formas de solução de irregularidades têm 

foco no resultado a ser atingido, abrangendo a aplicação do princípio da eficiência no que diz 

respeito à Administração Pública. 

Nesse sentido, já se sabe que o Ministério Público pode celebrar TACs com as entidades 

controladas, a fim de debelar irregularidades e ilicitudes identificadas. Tendo em vista que os 
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Tribunais de Contas também se voltam a exercer o controle e a fiscalizar o desempenho da 

gestão pública de um determinado organismo estatal, é razoável que essas instituições também 

possam contar com mecanismos efetivos e que possam solucionar uma anormalidade em tempo 

mais célere, gerando menos angústias às partes envolvidas, movimentando menos a máquina 

pública e, ao mesmo tempo, zelando pela aplicação dos princípios constitucionais. 

Diante disso, surge o instrumento convencionado de termo de ajustamento de gestão 

(TAG), que vem sendo implementado por alguns Tribunais de Contas. Do ponto de vista do 

Direito Positivo, o TAG vem ao encontro da previsão do artigo 71, inciso IX, da Constituição 

Federal, que prevê a competência de fixar prazo para que o fiscalizado se adeque ao 

cumprimento da lei. Nada obsta que tal fixação venha acompanhada de outras determinações a 

fim de adequar a gestão pública aos ditames do ordenamento jurídico. 

Na visão de SOBRAL DE SOUZA (2018, p. 111), trata-se de um meio para retificar ou 

evitar falhas, abrindo-se mão da mera aplicação de métodos punitivos para desenvolver a 

prevenção, a reforma e a reorganização da gestão do órgão, por exemplo, fazendo com que o 

TAG seja uma ferramenta salutar para promover o aprimoramento da gestão pública, baseado 

em consenso. Com ele, há ajuste de interesses entre controlador e controlado, em que este se 

obriga ao fiel cumprimento da lei em prol da efetividade da sua gestão. Os Tribunais de Contas 

passariam a ser, portanto, entidades puramente sancionadoras para também apresentarem um 

viés conciliador. 

Dessa forma, o TAG se apresenta como um negócio jurídico voltado a também tutelar 

a moralidade dos agentes públicos fiscalizados, na medida em que situações de não 

conformidade ao ordenamento jurídico possam ser adequadas à plena satisfação do interesse 

público.  

Não obstante a validade e os potenciais benefícios que os TAGs podem trazer à gestão 

dos órgãos públicos, não há uma lei nacional que uniformize sua aplicação no âmbito dos 

diversos Tribunais de Contas brasileiros. Do mesmo modo, não há um conselho nacional 

oficialmente instituído que defenda, regulamente ou incentive a metodologia de negociação 

extrajudicial supramencionada. Dessa forma, cabe a cada Legislativo local, ou aos próprios 

Tribunais de Contas, no uso do poder normativo que possuem dentro das suas competências 

institucionais, a criação e aplicação prática desses termos de ajustamento. 

Conforme levantamento feito por SOBRAL DE SOUZA (2018, p. 209-210), os 

Tribunais de Contas dos seguintes Estados têm previsões normativas acerca do Termo de 

Ajustamento de Gestão, seja por meio de lei orgânica, de regimento interno ou de resolução: 

Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás (Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de 
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Contas dos Municípios), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará (apenas no 

Tribunal de Contas dos Municípios), Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Portanto, dos trinta e três 

Tribunais de Contas, apenas vinte possuem a regulamentação. 

Nota-se que Tribunais de Contas que têm a responsabilidade de fiscalizar grandes 

orçamentos, como o Tribunal de Contas da União, do Estado de São Paulo, do Município de 

São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro, por exemplo, não 

regulamentaram a aplicação desse valioso instrumento de reestabelecimento da normalidade. 

Essas grandes instituições perdem a oportunidade de utilizar um instrumento inovador à gestão 

e que pode trazer ganhos à governança pública. 

Sem levar em consideração a particularidade normativa de cada Tribunal de Contas, em 

que as previsões relacionadas ao TAG podem ser diferentes entre as instituições que o 

regulamentaram, até por conta da falta de identidade e padronização nacionais, o instrumento 

poderia ser utilizado inclusive em fiscalizações com indícios de atos de improbidade, tal qual 

ocorre no âmbito do Ministério Público, segundo a normatização elaborada pelo respectivo 

Conselho Nacional. Como se sabe, a decisão final sobre se um ato é ou não improbidade 

administrativa fica a cargo do Poder Judiciário, em uma ação de responsabilização específica e 

regida por uma lei determinada, não cabendo aos Tribunais de Contas realizar juízo acerca 

disso. Por outro lado, é fato que uma ilicitude grave ou uma afrontosa violação à moralidade 

pública visualizadas pelos Tribunais de Contas não podem restar ignoradas, diante do que os 

órgãos respectivos devem realizar a plenitude de suas competências institucionais, sancionando 

os agentes responsáveis e remetendo os autos para o Ministério Público ajuizar a devida ação 

de improbidade. 

Visto por outro prisma, por se tratar de negócio jurídico com natureza consensual, é 

importante frisar que, embora seja possível a sua realização, os Tribunais de Contas não podem 

ser obrigados a celebrar o TAG, ainda que ele esteja previsto em seus normativos. O que deve 

sempre haver, indubitavelmente, é a atuação efetiva do órgão de controle externo na tutela da 

moralidade e do bom uso do patrimônio público. Caso seja possível contornar a situação de não 

conformidade pela via do TAG, é algo de muita valia e que pode ser efetivo, como se citou 

anteriormente. Contudo, se os fatos evidenciam condutas gravosas, não há obrigatoriedade na 

celebração do TAG, embora seja possível fazê-lo do ponto de vista teórico. O órgão pode partir 

diretamente para um processo administrativo sancionatório, por exemplo. 

Logo, a não uniformização nacional acerca da aplicabilidade dos TAGs aos Tribunais 

de Contas em nada coopera para a eficiência da Justiça e não proporciona segurança jurídica à 
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sociedade. Uma eventual lei orgânica nacional das Cortes de Contas poderia prever a existência 

do instrumento, pacificando o assunto perante a sociedade brasileira. 

Especificamente quanto à temática de improbidade administrativa, nota-se que os 

Regimentos Internos dos Tribunais de Contas também não tratam de maneira equânime o 

assunto. Pode acontecer de, durante a realização de auditorias e inspeções, os servidores de 

fiscalização dos órgãos de controle externo se depararem com fatos que estejam tipificados 

como ato de improbidade na Lei Federal nº 8.429/92. Diante dessas circunstâncias, da mesma 

maneira que ocorre em relação aos TAGs, não é possível encontrar uniformidade no tratamento 

dado a esse caso. 

Por exemplo, o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul 

(Resolução TCE/RS nº 1028/2015) prevê, em seu artigo 5º, inciso XIV, que compete àquele 

órgão determinar, a qualquer momento, a remessa de peças ao Ministério Público e às demais 

autoridades competentes quando houver fundados indícios de ilícito penal ou de atos de 

improbidade administrativa. Portanto, ao mencionar a expressão ‘a qualquer momento’, 

entende-se que ainda na fase instrutória do processo fiscalizatório, antes de seu julgamento pelo 

Colegiado dos membros do Tribunal, já é possível provocar a atuação do Ministério Público 

para que este, querendo e julgando relevante, tome providências no sentido de formar sua 

convicção sobre se cabe ou não o ajuizamento de eventual ação de improbidade. Logo, não se 

faz necessário haver o julgamento do processo no âmbito daquela Corte de Contas para se 

provocar a atuação do Ministério Público. 

Já o Tribunal de Contas da União, por outro lado, prevê no artigo 209, § 7º, do seu 

Regimento (Resolução-TCU nº 246/2011) que, por ocasião do julgamento, em ocorrendo dano 

ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, 

haverá a remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União, para 

que este promova ao ajuizamento de eventuais ações cabíveis. No mesmo sentido, o Tribunal 

de Contas do Estado de Roraima prevê, no artigo 207 do seu Regimento Interno, que será 

providenciada a remessa de cópia ao Ministério Público Estadual para o ajuizamento das ações 

cabíveis após o julgamento do processo. Nesses dois casos, há que se ter o julgamento do 

processo por parte do órgão para que, afinal, seja possível remeter os autos ao parquet. Claro 

que o Ministério Público tem autonomia para também investigar, por conta própria, o fato que 

está em apuração nos Tribunais de Contas, podendo inclusive ajuizar ação de improbidade 

independentemente do posicionamento dos órgãos de Contas. Contudo, quando é possível uma 

atuação conjunta e uníssona, os esforços estatais empreendidos podem ser economizados, já 

que o objetivo institucional do Ministério Público e dos Tribunais de Contas é convergente: 
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zelar pela observância do ordenamento jurídico no que diz respeito à aplicação dos recursos 

públicos. 

Apenas com esses exemplos já é possível constatar que não existe uniformização de 

procedimentos internos quando, em seus trabalhos de auditoria e inspeção, os Tribunais se 

depararem com indícios de cometimento de ato de improbidade.  

A não uniformização desses procedimentos, de como os Tribunais de Contas devem 

lidar com fatos graves e que potencialmente sejam atos de improbidade, é mais um fator que 

potencializa a discussão em torno da necessidade de haver uma regulamentação nacional acerca 

deste e de outros assuntos, como se verá a seguir. 

 

4.3 Sanções e prazos de prescrição  

Já se sabe que os Tribunais de Contas têm função sancionadora, em virtude do artigo 

71, inciso XIII, do texto constitucional. Referido dispositivo faz menção a ‘sanções previstas 

em lei’, dentre as quais inclui-se a multa proporcional ao dano causado ao erário. 

Uma vez mais, diante da falta de uma lei nacional que preveja quais sanções possam ser 

aplicadas pelos Tribunais de Contas, deve-se pesquisar a lei orgânica de cada instituição de 

controle a fim de se conhecer as sanções previstas para cada uma delas.  

Partindo-se da premissa de que o TCU pode ser considerado um modelo a ser seguido 

pelos demais Tribunais de Contas, é relevante consultar na respectiva lei orgânica quais sanções 

estão previstas para que a Corte Federal se utilize de sua capacidade sancionatória. 

Da análise da Lei Federal nº 8.443/92, extrai-se a possibilidade de aplicação das 

seguintes sanções: multa de até 100% do dano causado ao erário, multa por infrações diversas 

(por exemplo, obstrução de auditorias, sonegação de processo e reincidência no 

descumprimento de determinações do Tribunal), inabilitação para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança (de cino a oito anos) e declaração de inidoneidade para 

contratar com a Administração Pública por até cinco anos. Além disso, a mesma lei prevê as 

seguintes medidas cautelares: determinação cautelar, de ofício, do afastamento temporário do 

responsável, decretação de indisponibilidade de bens e a possibilidade de solicitar o arresto de 

bens (medida que deve ser tomada pelo Judiciário, mediante atuação do órgão de representação 

judicial da Fazenda Pública federal).  

Ao se verificar as sanções previstas nas leis orgânicas de outros Tribunais de Contas, é 

possível verificar divergências. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, por exemplo, 

não possui a sanção de declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 

Também não prevê a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de 
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confiança, mas apenas de representar o fato ao Prefeito Municipal, e sua lei orgânica não 

contém dispositivo apto a determinar o afastamento temporário do responsável. 

Acerca das multas que podem ser impostas, afora o ressarcimento ao erário em até 100% 

do valor, as leis orgânicas preveem valores muito diferentes. Por exemplo, o Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso prevê que o valor máximo de multa é de R$ 128.670,00, ao passo 

que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais prevê R$ 50.000,00 como teto de 

penalização.  

No caso mais extremo, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo tem apenas 

duas sanções em sua lei orgânica: advertência e multa. Frise-se que a advertência sequer existe 

na Lei do TCU como penalidade. Além disso, o valor da multa é extremamente abaixo dos 

outros Tribunais de Contas, estando no patamar de R$ 900,00 para o ano de 2020.  

Como se percebe, a falta de uma padronização nacional favorece o argumento de que 

uma questão similar possa receber sanções diversas, a depender do Tribunal de Contas que 

aprecia o fato. No âmbito do Estado de Mato Grosso, como se viu, obstaculizar a realização de 

uma auditoria por parte do TCE-MT pode render uma multa que passa de R$ 120 mil reais, ao 

passo que no âmbito do Estado de Minas Gerais a multa prevista em lei é menos da metade 

daquele valor.  

A falta de identidade nacional e da existência de um verdadeiro sistema de Tribunal de 

Contas acarreta nessa diversidade de previsões, a depender da Casa que se está a analisar. Como 

posto, o caso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo não é grave apenas do ponto 

de vista das previsões sancionatórias. A mencionada instituição não possui em sua estrutura 

administrativa um organismo que faça as vezes de fiscal da lei (custos legis). Ainda que não se 

cogite da existência de um Ministério Público municipal, ao se fazer um paralelo com o parquet 

ordinário, fato é que, em simetria com o modelo federal e aplicado nas Cortes estaduais, o órgão 

de controle externo paulistano deveria ter a presença de uma Procuradoria de Contas 

encarregada de defender a ordem jurídica nos processos que correm naquele órgão. A fim de 

traçar um paralelo, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem Procuradoria de 

Contas constituída em sua estrutura, o que dá maior acreditação e melhor compatibiliza os 

trabalhos da Corte carioca ao modelo federal de atuação. 

No mesmo sentido, o Tribunal paulistano tem em sua estrutura apenas cinco 

conselheiros, quando o comando constitucional é da existência de sete conselheiros. Trata-se 

do único organismo de controle externo local que tem essa composição diferenciada. Como já 

mencionado em tópicos anteriores, esse assunto é objeto da ADI nº 346, em tramitação no STF 

desde o ano de 1990. Embora seu julgamento ainda não tenha sido encerrado, há maioria 
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formada no sentido de se manter a atual estrutura e composição do colegiado, em uma decisão 

que se coloca ao arrepio do texto constitucional expresso. 

Ainda, o Tribunal paulistano não possui auditores substitutos de conselheiros 

concursados, também em contrariedade ao modelo federal (artigo 73, § 4º, da Constituição e 

artigo 77, da Lei Federal nº 8.443/92). Quando um conselheiro titular se afasta do cargo por 

qualquer motivo, seu substituto temporário é indicado pelo Prefeito Municipal, em uma prática 

que se mostra antirrepublicana e inadequada ao Estado Democrático de Direito. Ainda que não 

se trate de órgão judicial, mas que envolve autoridades equiparadas a magistrados, pode-se 

inclusive afirmar que a indicação pessoal de substituto de conselheiro contraria o princípio do 

juiz natural e quebra por completo o princípio da impessoalidade da Administração. 

Outro caso que merece atenção diz respeito aos prazos de prescrição para a atuação dos 

Tribunais de Contas. Sabe-se que a prescrição tem como fundamento basilar a pacificação 

social e a manutenção da segurança jurídica, garantindo à sociedade que determinada pretensão 

só pode ser exercida durante um certo período de tempo. Ultrapassado aquele razoável período 

fixado em lei, sem que tenha sido tomada qualquer providência no sentido de ver satisfeita 

aquela pretensão, ela não mais poderá ser exercida. 

Contudo, a Constituição prevê, em seu artigo 37, § 5º, a chamada imprescritibilidade 

das ações de ressarcimento. Com base nisso, poder-se-ia cogitar que o trabalho dos Tribunais 

de Contas, por também envolver julgamentos em torno da utilização de recursos públicos sobre 

os quais pode ser determinado o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, seria também 

revestido dessa característica de imprescritibilidade. Em termos práticos, com base nesse 

entendimento o Tribunal de Contas respectivo poderia, a qualquer tempo, instaurar um processo 

de auditoria ou inspeção a fim de verificar a regularidade de emprego de um recurso público. 

Caso fosse constatada irregularidade na aplicação desse recurso e, consequentemente, ter 

havido prejuízo ao erário, a qualquer momento poderia ser dada a ordem de recolhimento por 

parte do Tribunal de Contas, sem incidência de qualquer prazo prescricional. 

Instado a se manifestar, o STF já enfrentou o tema em diversos momentos. No 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ 

o ac. Min. Edson Fachin, publicação em 25 mar. 2019) foi fixado o entendimento que ora se 

adotará. Na ocasião foi apreciado o Tema de Repercussão Geral nº 897, cuja tese firmada é a 

seguinte: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 

doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 

De maneira ainda mais cabal, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 

636.886/AL (Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20 abr. 2020) foi definida a tese do 
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Tema de Repercussão Geral nº 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário 

fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 

Em outras oportunidades, o STF já havia se pronunciado sobre incidência de prazo 

prescricional para algumas das ações de ressarcimento ao erário. No julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 669.069/MG (Rel. Min. Teori Zavascki, publicação em 30 jun. 2016), fixou-

se a tese de que são prescritíveis as ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes 

de ilícitos civis. Logo, afastou-se a tese de imprescritibilidade para casos de ilícitos civis 

praticados por particulares contra o Estado. 

No entendimento atual do STF, definiu-se que somente as ações de ressarcimento ao 

erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade é que têm a característica da 

imprescritibilidade. Consequentemente, ações de ressarcimento decorrentes de atos de 

improbidade administrativa praticados sob a modalidade culposa (artigo 10 da Lei Federal nº 

8.429/92) são prescritíveis, incidindo na espécie o prazo de cinco anos do artigo 23 da Lei de 

Improbidade Administrativa. 

Sobre a imprescritibilidade, convém citar o entendimento de NASSAR (2009, p. 45), 

que afirma ser algo atentatório e imoral à estabilidade das relações sociais, excepcionando a 

regra da prescritibilidade dos direitos. Seria a imprescritibilidade, portanto, uma exceção 

extrema. A prescrição, por outro lado, é princípio informador do ordenamento jurídico, que não 

admite a incerteza perpétua em torno de situações jurídicas.  

Está evidente que o STF estabeleceu uma interpretação acerca da imprescritibilidade 

das ações de ressarcimento. Como somente os casos de atos dolosos de improbidade se 

enquadram na interpretação da Suprema Corte, não há como defender o entendimento de que a 

atuação dos Tribunais de Contas seja imprescritível, que eventualmente possa ocorrer a 

qualquer tempo. Vale rememorar que não é papel desses órgãos decidir se determinado ato foi 

ou não de improbidade, quanto mais se foram dolosos ou culposos. Tais análises e definições 

cabem ao Judiciário.  

Ao se consultar leis orgânicas e regimentos internos de vários Tribunais de Contas, não 

há uniformidade de previsões quanto à incidência de prazo prescricional na atuação dos 

respectivos órgãos, especialmente no que diz respeito às pretensões sancionatórias. Ainda que 

os entendimentos do STF citados anteriormente sejam relativamente recentes (publicados em 

março de 2019 e abril de 2020), fato é que os normativos citados não apresentam uniformidade. 

Muitos sequer mencionam a prescrição em relação às atividades de controle externo. Sobre isso, 

PEREIRA (2015, p. 64) defende que se deve afastar a ideia de que, diante de omissão legislativa 
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quanto à prescrição da pretensão punitiva dos Tribunais de Contas, o exercício da capacidade 

sancionatória não estaria sujeito à prescrição.  

Diante de omissão legislativa acerca do prazo prescricional, devem ser seguidos os 

critérios da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, partindo-se para a analogia. 

Dessa forma, pode-se fazer uso do prazo quinquenal previsto na Lei Geral do Processo 

Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99). PELEGRINI (2016, p. 203-204) e JACOBY 

FERNANDES (2016, p. 263) defendem o uso do prazo quinquenal para o exercício das 

pretensões sancionatórias dos Tribunais de Contas.  

A lei orgânica do Tribunal de Contas do Espírito Santo prevê expressamente o prazo de 

cinco anos para o exercício da pretensão punitiva daquela Corte. No mesmo sentido, o prazo 

também existe nas leis orgânicas dos Tribunais de Contas dos seguintes Estados: Goiás, Minas 

Gerais, Rio Grande do Norte, Roraima, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Apenas 

oito dos trinta e três Tribunais de Contas do País, portanto, adotam expressamente o prazo 

prescricional reconhecido pela doutrina como o mais adequado ao trabalho dos Tribunais de 

Contas. 

A ausência de uniformização do prazo prescricional de cinco anos para o exercício da 

pretensão punitiva dos Tribunais de Contas é mais um indício que evidenciaria a importância 

de se ter uma previsão sobre o assunto em nível nacional, que traria segurança jurídica à 

sociedade em torno da possibilidade de uma pessoa ser ou não eventualmente penalizada pelos 

Tribunais de Contas.  

Não obstante o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca do 

assunto, caberia ao legislador exercer sua função de inovar o ordenamento jurídico para prever, 

de maneira abstrata, que a atuação dos Tribunais de Contas somente se mostra adequada se 

ocorrer dentro de um prazo razoável.  
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CONCLUSÃO 

O presente estudo se voltou a apresentar uma análise do papel dos Tribunais de Contas 

brasileiros na tutela do princípio da moralidade administrativa, enfocando particularmente um 

dos instrumentos criados pelo ordenamento jurídico para sua proteção: a ação de improbidade 

administrativa. Foi feita uma análise da importância do citado princípio, contextualizando-o ao 

Estado Democrático de Direito. 

No atual desenho institucional brasileiro, inaugurado pela Constituição Federal de 1988, 

as instituições de controle da atuação estatal são essenciais para manter o funcionamento dos 

Poderes dentro dos princípios existentes na Administração Pública. Elas existem para coibir 

excessos e para manter a harmonia entre os organismos, de modo a não se admitir a hipertrofia 

de uma instituição em relação a outra. É nesse contexto que se enquadram o Ministério Público 

e os Tribunais de Contas, instituições vocacionadas ao exercício do controle externo. 

Nunca é demais relembrar que o Ministério Público é o fiscal da ordem jurídica, sendo 

integrado por membros oriundos de carreiras jurídicas com aptidão para, com independência e 

autonomia funcional, oficiarem e investigarem toda e qualquer circunstância que diga respeito 

a direitos transindividuais e individuais indisponíveis socialmente relevantes, atuando em 

diversas áreas. A esse respeito, sabe-se que o patrimônio público é um direito coletivo difuso, 

sobre o qual existe, via de regra, uma promotoria especializada a tutelar e a defender. É algo 

que, até por ter origem na tributação imposta pelo Estado contra todos, interessa a toda a 

coletividade. 

Os Tribunais de Contas, por sua vez, são instituições integradas por técnicos de diversas 

áreas – contábil, jurídica, administração, economia, finanças públicas e administração pública, 

por exemplo – com a finalidade precípua de auxiliarem os Poderes Legislativos no exercício do 

controle externo, exercendo a fiscalização do emprego dos recursos públicos à luz dos motes 

da legalidade, legitimidade e economicidade. Destaca-se a apreciação quanto à legitimidade 

dos dispêndios públicos, o que passa, inevitavelmente, pela apreciação da sua moralidade, 

chegando-se a uma conclusão acerca do atendimento ou não do interesse público. 

É possível notar, portanto, um ponto de contato entre as atribuições das duas 

instituições. O Tribunal de Contas faz uma análise técnica, utilizando-se de critérios contábeis, 

econômicos, orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais acerca da utilização dos 

recursos públicos, ao passo que a vocação do Ministério Público é a de realizar a fiscalização 

tendo por base a ordem jurídica como um todo. 

O trabalho de ambas as instituições, não obstante deva se pautar por critérios objetivos, 

impessoais e de total independência em relação à entidade fiscalizada, não pode ser exagerado 
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a ponto de criar um clima de perseguição e de engessamento da Administração Pública, ao que 

se alcunhou de ‘apagão das canetas’. O papel das instituições de controle deve ser o de auxiliar 

na gestão e na governança públicas, sendo a função sancionatória apenas uma das possibilidades 

a cargo desses organismos. 

A preservação da moralidade pública, de modo a fazer com que os agentes públicos 

pautem sua atuação apenas para a satisfação do interesse público, é algo essencial e intrínseco 

ao Estado Democrático de Direito. Nessa senda é que a atuação dos órgãos de controle se avulta 

de importância, que devem estar atentos a prontamente debelar qualquer tentativa de subversão 

desse valor tão caro à sociedade. Logo, o trabalho dos Tribunais de Contas não passa ao largo 

da apreciação da moralidade. 

A ação judicial de responsabilização civil por ato de improbidade administrativa é uma 

das maneiras que o ordenamento prevê para reprimir atos eivados de desonestidade e corrupção. 

No entanto, apenas as pessoas jurídicas da Administração Pública e o Ministério Público são 

legitimados a provocar o Judiciário para julgar se determinado ato foi ou não de improbidade. 

Logo, tal juízo não cabe aos Tribunais de Contas, que podem concluir, no máximo, pela 

existência de indícios de improbidade.  

A Constituição manteve na estrutura orgânica dos Tribunais de Contas a figura do 

Ministério Público de Contas, composto por um quadro de membros concursados, de carreira 

jurídica, que desempenham o papel de custos legis nos processos em curso nas Cortes de 

Contas. A instituição deve se pronunciar sobre praticamente todos os assuntos, a depender da 

regulamentação de cada Tribunal de Contas. A presença desse organismo nos processos de 

contas confere maior acreditação social aos procedimentos, bem inserindo os Tribunais de 

Contas aos ditames do Estado Democrático de Direito.  

Feita toda a apreciação técnica na instrução probatória, tendo sido observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e tendo havido pronunciamento 

dos Ministérios Públicos de Contas nos autos, chega-se a uma conclusão definitiva por parte da 

Corte de Contas acerca de uma irregularidade cometida naquele caso concreto apreciado. Dessa 

forma, as manifestações e decisões dos Tribunais de Contas podem fornecer importantes 

subsídios para a instrução das ações de improbidade administrativa instauradas por iniciativa 

do Ministério Público ou das pessoas jurídicas interessadas, que são os sujeitos processuais com 

legitimidade para apresentar as demandas para inaugurar o processo judicial de improbidade, 

nos termos do artigo 17 da Lei Federal nº 8.429/92. 
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Rememore-se que a apreciação da moralidade nos processos instaurados nos Tribunais 

de Contas não passa ao largo dessas instituições, que devem avaliar a legitimidade das 

aplicações dos recursos públicos. 

Em outra ponta, o Brasil possui 33 (trinta e três) Tribunais de Contas que, conforme o 

artigo 75 da Constituição Federal (simetria federativa), devem seguir as normas de organização, 

composição e fiscalização previstas pela Carta Magna ao Tribunal de Contas da União. 

Contudo, há variados assuntos que são abordados diferentemente, a depender de qual Tribunal 

de Contas se está referindo. 

Em função da autonomia dos entes federados, admite-se que cada um tenha autonomia 

para legislar sobre a lei orgânica de seu respectivo Tribunal de Contas. Entretanto, há questões 

que merecem ser padronizadas em âmbito nacional, tais como as penalidades, os prazos 

prescricionais para o exercício da competência sancionatória e que postura institucional deve 

ser adotada quando se constatar ato que pode caracterizar improbidade administrativa. 

Ademais, a composição política dos Tribunais de Contas, em que ministros e conselheiros são 

ex-políticos, tem o potencial de retirar a independência e a imparcialidade desses organismos 

de controle.  

Essa falta de padronização tem como consequência a insegurança jurídica, pois um 

mesmo aspecto pode receber tratativas muito distintas, a depender da normatização de cada 

Tribunal de Contas. Logo, pode-se deduzir que o atual quadro normativo institucional das 

Cortes de Contas não colabora como deveria para a adequada tutela do princípio da moralidade 

administrativa. 

Diante disso, a existência de uma lei orgânica comum a todos os Tribunais de Contas 

seria o caminho mais viável para auxiliar na homogeneização de alguns assuntos que são 

comuns a todos eles. Poder-se-ia defender também a criação de um Conselho Nacional dos 

Tribunais de Contas, a exemplo do CNJ e do CNMP, mas a realidade atual da Administração 

Pública brasileira não favorece a criação de um novo órgão administrativo. De qualquer forma, 

não se está a defender que a criação de um conselho nacional ou de uma lei orgânica seja a 

panaceia para a resolução de todos os problemas que são levantados em relação aos Tribunais 

de Contas. Contudo, é inegável que seria um bom ponto de partida para canalizar algumas 

discussões que, atualmente, encontram-se indefinidas, relegadas a segundo plano e que são 

tratadas com indiferença pelos representantes da sociedade no Poder Legislativo. 

Pelo que foi exposto, fica claro que as funções institucionais dos Tribunais de Contas 

têm íntima ligação com a proteção da moralidade pública, sendo que isso pode ser aperfeiçoado 

na medida em que haja uma identidade nacional dessas instituições de controle. Sendo assim, 
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a uniformização de questões comuns a todos os Tribunais de Contas certamente favoreceria a 

eficiência da Justiça, concretizando os auspícios da sociedade de se ter uma Administração 

Pública proba e comprometida com o Estado Democrático de Direito. 
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