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O controle dos atos da Administração Pública, que pode ser 
realizada de forma interna (do próprio órgão – “controle 
hierárquico”) ou externa (realizado pelo Poder legislativo com o 
auxílio do Tribunal de Contas).  
O dispositivo que trata genericamente do controle das contas 
públicas  e o artigo 70 da CF/1988 “A fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia 
de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
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Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária.” 
 
Podemos concluir que a fiscalização terá como objeto os seguintes 
elementos - legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas. 
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-Legalidade – existência de previsão legal para a realização da 
despesa. 
-Legitimidade –analise de mérito para se verificar se a despesa 
atingiu o bem jurídico valorado pela norma. 
-Economicidade – verificação do objeto da despesa com o menor 
custo possível.  
-Renúncia de receitas – art. 14 LRF 
-Subvenções - transferência de recursos a entidades  públicas  ou 
privadas sem fins lucrativos, visando a auxiliar tais entidades a 
executar atividades que são de interesse público.      
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-Controle Interno 
 
O controle interno esta previsto no caput do art. 74 da 
Constituição e consiste no sistema integrado de fiscalização dos 
três poderes que, com o objetivo de apoiar o controle externo com 
a finalidade de 
● avaliação das metas do PPA + programas do governo + 
orçamento da União (execução orçamentária); 
● controlar a legalidade da gestão orçamentária + legalidade de 
aplicação do recurso no setor privado; 

● controlar as operações de crédito (endividamento); 
● apoiar o Tribunal de Contas da União (TCU). 
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Segundo Ricardo Lobo Torres “controle interno é o que exerce cada 
um dos poderes na missão de autotutela da legalidade e da 
eficácia da gestão financeira”. 
 
Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao 
Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade 
solidária. 
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-Controle Privado  
 
Trata-se de inovação inaugurada na Constituição Federal de 1988. 
Art. 74,§2º CF -  Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 
União. 
Art. 73-A. LRF Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de 
Contas e ao órgão competente do Ministério Público o 
descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei 
Complementar. 
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-Controle Externo 
 
Segundo o art. 70 da Constituição, é o Poder Legislativo 
responsável pela realização do controle externo. Essa atribuição se 
dará com o auxílio do Tribunal de Contas. 
A fiscalização realizada pelo Poder Legislativo se dará por uma 
Comissão Mista permanente de Senadores e Deputados, 
constituída nos termos do art. 166, § 1º para 
 
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste 
artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente 
da República; 
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II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas 
nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e 
exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem 
prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e 
de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58. 
 
No exercício de suas atividades, a Comissão mista permanente, de 
acordo com o art. 72, CF, poderá solicitar à autoridade 
governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os 
esclarecimentos necessários.       
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Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes 
insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento 
conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. 
 
Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar 
que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à 
economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. 
 
RESUMINDO – Não se pode limitar o estudo do controle externo 
apenas na figura do Tribunal de Contas.       
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-Controle Externo realizado pelo Tribunal de Contas 
 
Os Tribunais de Contas, no Brasil, atuam como órgão 
administrativo de funcionamento autônomo, cuja função 
consiste em “exercer, de ofício, o controle externo, fático e 
jurídico, sobre a execução financeiro-orçamentária, em face dos 
três poderes do Estado, sem a definitividade jurisdicional”. 
 
1. Realiza atividades de FISCALIZAÇÃO em sentido estrito: 
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 de contas públicas: 
 
● o Tribunal de Contas julgará as contas de administradores de 

dinheiro público (art. 71, II CRFB/88). 
 
Obs.: Sendo contas do Chefe do Executivo, o Tribunal de Contas vai 

apreciar as contas, emitindo um PARECER elaborado em 60 dias 
a contar de seu recebimento , que será enviado ao Poder 
Legislativo, onde este julgará (art. 71,I CRFB/88). 
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● vai fiscalizar contas de empresas SUPRANACIONAIS em que a 
União tenha participação no capital. Ex.: Usina de Itaipu – trata-se 
de empresa binacional constituída nos termos de tratado 
internacional firmado entre Brasil e Paraguai (art. 71, V CRFB/88). 
 
● vai fiscalizar os repasses da União para Estados, DF e Municípios 
(art. 71, VI CRFB/88). 
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b) inspeções e auditorias que o Tribunal de Contas realiza: 
 
● tem competência para realizar inspeções e auditorias nos 3 
Poderes, bem como em toda a Administração Indireta. Serão 
realizadas por iniciativa própria ou através de requerimento do 
Poder Legislativo (art. 71, IV CRFB/88). 
 
● o Tribunal de Contas poderá prestar informações sobre as 
inspeções e auditorias realizadas para o Congresso Nacional ou 
Comissões do Poder Legislativo (art. 71, VII CRFB/88).       
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2. o Tribunal de Contas aprecia LEGALIDADE DE ATOS: 
 
● aprecia legalidade de atos de admissão de pessoal, seja da 
Administração Direta/Indireta, bem como aprecia legalidade de 
atos referentes à concessão de aposentadoria, reforma e pensão. 
Em outros termos, o Tribunal de Contas aprecia o aumento da 
despesa com o pessoal (art. 71, III CRFB/88). 
 
** Exceção = não apreciará: nomeações para cargo de provimento 
em comissão e nem concessões de aposentadoria, reforma e 
pensões que não trate de melhoria conferida a elas.  
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- Súmula Vinculante nº 3 : “Nos processos perante o Tribunal de 
Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa 
quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação 
da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e 
pensão”. 
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Segundo o STF, não se garante contraditório e ampla defesa quanto 
aos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão por se 
tratarem de atos complexos, que apenas de materializam após a 
analise de legalidade feita pelo Tribunal de Contas. Antes da analise 
do Tribunal, não há que se falar em direito adquirido a 
aposentadoria, pois o ato concessório do beneficio não se 
consolidou. 
Ocorre que, o STF tem determinado a garantia do contraditório e da 
ampla defesa, quando a decisão denegatória do registro de 
aposentadorias, reformas e pensões pelo TCU for proferida cinco 
anos após o gozo do beneficio. Nesses casos, a aplicação da sumula 
é afastada. 
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Ementa do MS 25.116/DF 
 
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. NEGATIVA DE REGISTRO A APOSENTADORIA. 
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. A 
inércia da Corte de Contas, por mais de cinco anos, a contar da 
aposentadoria, consolidou afirmativamente a expectativa do ex-
servidor quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar. 
Esse aspecto temporal se relaciona intimamente com:  
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a)o princípio da segurança jurídica, projeção objetiva do princípio 
da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do Estado 
de Direito; b) a lealdade, um dos conteúdos do princípio 
constitucional da moralidade administrativa (caput do art. 37). 
São de se reconhecer, portanto, certas situações jurídicas 
subjetivas ante o Poder Público, mormente quando tais situações 
se formalizam por ato de qualquer das instâncias administrativas 
desse Poder, como se dá com o ato formal de aposentadoria. 4. A 
manifestação do órgão constitucional de controle externo há de se 
formalizar em tempo que não desborde das pautas elementares da 
razoabilidade. Todo o Direito Positivo é permeado por essa 
preocupação com o tempo enquanto 
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figura jurídica, para que sua prolongada passagem em aberto não 
opere como fator de séria instabilidade inter-subjetiva ou mesmo 
intergrupal. A própria Constituição Federal de 1988 dá conta de 
institutos que têm no perfazimento de um certo lapso temporal a 
sua própria razão de ser. Pelo que existe uma espécie de tempo 
constitucional médio que resume em si, objetivamente, o desejado 
critério da razoabilidade. Tempo que é de cinco anos (inciso XXIX 
do art. 7º e arts. 183 e 191 da CF; bem como art. 19 do ADCT). 5. 
O prazo de cinco anos é de ser aplicado aos processos de contas 
que tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos 

de aposentadorias, reformas e pensões. Transcorrido in albis 
      

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/131159349/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/131159349/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/131159349/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2721464/artigo-183-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2397533/artigo-191-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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o interregno quinquenal, a contar da aposentadoria, é de se convocar 
os particulares para participarem do processo de seu interesse, a fim 
de desfrutar das garantias constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa (inciso LV do art. 5º). 6. Segurança concedida. 
 
3. O Tribunal de Contas pratica ATOS CONCRETOS DIANTE DE ATOS 
ILEGAIS/IRREGULARES: 
 
● o Tribunal de Contas pode aplicar sanções que deverão estar 
previstas em lei, sendo que a principal é a multa, na qual deverá ser 
proporcional ao dano causado ao erário. Além disso, estas sanções 
têm eficácia de título executivo (art. 71, VIII c/c §3º CRFB/88). 
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● o Tribunal de Contas vai fixar prazo para o cumprimento da lei 
(art. 71, IX CRFB/88); 
● poderá representar abusos/irregularidades às autoridades 
competentes (art. 71, XI CRFB/88); 
● poderá sustar a execução do ato impugnado, se o prazo fixado 
não for cumprido.  
ILEGALIDADE → estabelece prazo → ato continua ilegal → sustação 
do ato pelo TC, que para adequação encaminhará ao Poder 
Legislativo 
ILEGALIDADE  → estabelece prazo → ato continua ilegal → 
sustação do contrato pelo Congresso Nacional (Congresso Nacional 
– art. 71,§1º CRFB/88)  
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§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado 
diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, 
ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 
dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o 
Tribunal decidirá a respeito. 
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou 
multa terão eficácia de título executivo. 
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e 
anualmente, relatório de suas atividades. 
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-Possibilidade do Tribunal de Contas apreciar a Constitucionalidade 
de leis ou atos normativos 
 
SÚMULA 347 O Tribunal de Contas, no exercício de suas 
atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos 
do poder público. 
 
A despeito da redação da Sumula 347 do STF, a tendência atual 
dos Tribunais Superiores é a de revisar o teor do enunciado para 
limitar a atuação do Tribunal de Contas aquelas enumeradas pelo 
art. 71 da CF. Acerca do tema, o Ministro Gilmar Mendes se 
pronunciou na Medida Cautelar no Mandado de Segurança 27.796: 

      

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=347.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=347.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=347.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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“Não me impressiona o teor da Súmula nº 347 desta Corte, segundo 
o qual 'o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode 
apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público'. A 
referida regra sumular foi aprovada na Sessão Plenária de 
13.12.1963, num contexto constitucional totalmente diferente do 
atual. Até o advento da Emenda Constitucional nº 16/65, que 
introduziu em nosso sistema o controle abstrato de normas, admitia-
se como legítima a recusa, por parte de órgãos não-jurisdicionais, à 
aplicação da lei considerada inconstitucional.[...]Assim, a própria 
evolução do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, 
verificada desde então, está a demonstrar a necessidade de se 
reavaliar a subsistência da Súmula 347 em face da ordem 
constitucional instaurada com a CF de 1988.” 

      


