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RESUMO 

 

A presente monografia presta-se a estudar a celeuma doutrinária criada em torno do conceito 

de “natureza jurídica” do Tribunal de Contas da União -TCU. Este órgão divide com o 

Congresso Nacional a Seção IX - Capítulo I, do Título IV- da Constituição Federal, espaço 

destinado a tratar da fiscalização financeira e orçamentária das entidades da administração 

direta e indireta. Esta função representa o próprio exercício do controle externo, característica 

precípua do Poder Legislativo. Inserido, topograficamente, no capítulo atinente ao citado 

Poder e, ao mesmo tempo, exercendo competências que extrapolam seus limites, o TCU vem 

dando trabalho à doutrina, que tenta, a todo custo, enquadra-lo na divisão tridimensional das 

funções estatais. Para entender melhor o tema, propõe-se compreender o conceito de controle, 

bem como estudar a Corte de Contas desde sua origem, caminhando pelas mudanças de 

posicionamentos doutrinários. Por fim, restou analisar os diferentes entendimentos e suas 

respectivas defesas, para chegar à conclusão mais plausível: o TCU não se insere no 

Judiciário, Executivo ou Legislativo; tem natureza de órgão autônomo. 

 

 

Palavras-chave: Tribunal de Contas da União. Natureza Jurídica. Autonomia. Poder 

Legislativo. Estado. 
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ABSTRACT 

 
The present monograph has the scope of study the doctrinaire discussion about “Juridical 

Nature” of the Federal Court of Accounts – TCU”. These organ share with the Congress, the 

section IX, cap. 1 of title IV of the Federal Constitution, space reserved to treat financial and 

budgetary surveillance of direct and indirect administration. This function represents its own 

exercise of external control, main characteristic of the Legislative Power. Topographically 

inserted in the chapter concerning to the mentioned Power and, at the same time, exerting 

competencies that goes beyond its limits, the TCU is causing uneasiness to the axiom, who 

tries, at all costs, to officer it into the tridimensional division of government functions. To 

enhance better understanding of this issue, the proposal herein is to understand the concept of 

control and study about Court of Accounts from its origins and throughout ongoing changes 

of legal positions. Finally, different understandings with respective defenses were also 

examined and to lead us at last to come to the most feasible conclusion: that TCU is not inside 

the Judiciary, Executive or Legislative Powers; it is an autonomous body. 

 

Keywords: Federal Court of Accounts. Legal nature. Autonomy. Legislative Power. Powers. 

State
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

ANÁLISE SISTEMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA DA 

CORTE DE CONTAS PÁTRIA 

 

• INTRODUÇÃO 

 

Antes de efetivamente adentrar ao verdadeiro escopo deste trabalho, 

qual seja, o estudo sistemático acerca das diversas concepções que pairam em torno do 

conceito de “natureza jurídica”, aplicada hodiernamente ao Tribunal de Contas da União - 

TCU, se faz necessário situar algumas noções básicas e elementares para o desenvolvimento 

do tema. 

No desmembramento de um casuístico tão complexo, vale, a priori, 

asseverar que o Tribunal de Contas- que apenas recebeu a alcunha “da União” com o advento 

da Constituição de 19671-, busca corresponder aos anseios da sociedade por maior controle, 

vigilância e fiscalização ante a discricionariedade dos administradores em efetuar gastos 

públicos. 

Hoje, inaceitável é o descontrole da aplicação das receitas do Estado. 

Inconcebível que, em meio a tantos mecanismos fiscalizatórios, ainda enfrentemos casos de 

desídia e desvio de verbas públicas. 

Exatamente por isso que, depois de muito tempo em nossa história, as 

camadas sociais saíram da inércia crendo nas reivindicações diretas, feitas a partir das ruas. O 

país, que se quedou a passividade por tanto tempo, descobriu ter voz e capacidade de 

intimidação, conquistando o direito de receber retribuições legislativas às suas colocações.  

Portanto, nesse ano de manifestações recorrentes e de possível colapso 

representativo, as parcelas descontentes da sociedade gritaram um retumbante “basta” ao 

descaso e impunidade daqueles responsáveis por gerir a coisa pública.  

                                                           
1 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. O Tribunal de Contas da União na História do Brasil: Evolução histórica, 

política e administrativa (1890-1998). Prêmio Serzedello Corrêa 1998: Monografias Vencedoras .1⁰ lugar. 

Brasília. Instituto Serzedello Corrêa- Tribunal de Contas da União. 1999. p. 19. 
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Em destaque ficam as considerações de Paola Bianchi Wojciechowski: 

“o efeito mais devastador da impunidade materializa-se quando a inação torna-se parte de 

uma cultura política”2. 

Superamos a inação, imperando, pois, o clamor popular por maior 

transparência e moralidade com o trato dos bens e valores públicos. É neste âmbito que se 

incluem os Tribunais de Contas de todas as esferas federativas, trabalhando por meio de 

auditorias e inspeções no intuito de coibir a malversação das verbas estatais.   

O Tribunal de Contas da União é, portanto, um órgão 

constitucionalmente previsto, dotado de autonomia administrativa e financeira, voltado para 

atividades intimamente relacionadas com o controle externo.  

Seu papel estritamente vinculado com a concepção de controle externo 

fica evidente à luz do regramento constitucional, nos artigo71, caput, c/c artigo 70: 

 

 
Art. 70. 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. (grifo nosso) 

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.  

Art. 71. O controle externo, a cargo 

do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União, ao qual 

compete: (...) (grifo nosso) 

As competências dos tribunais de contas vêm elencadas no rol trazido 

pelo artigo 71 do texto constitucional (estendendo-as ao âmbito federal, estadual e municipal - 

                                                           
2 WOJCIECHOWSKI, Paola Bianchi. Leis de Anistia e o Sistema Internacional de proteção dos Direitos 

Humanos: estudo comparativo Brasil, Argentina e Chile. Curitiba: Juruá, 2013. p. 13. 
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pela disposição do artigo 75, caput, CF/88). Estas se inserem no Título IV, Capítulo I, Seção 

IX, da Carta Magna, que trata da “Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária” atinente 

ao Poder Legislativo.  

Se fossemos dissecar as nuances do poder fiscalizatório atribuído aos 

Tribunais de Contas, teríamos que adentrar em uma seara instigante, porém de veras extensa, 

o que nos levaria ao desvirtuamento do tema objeto de análise.  

Assim, acerca do assunto, vale colacionar a observação feita por 

Valdecir Fernandes Pascoal, atual Vice-Presidente do Conselho do TCE-PE3, e indagar: 

estaria realmente o TCU adstrito apenas à apreciação da função administrativa dos Poderes? 

Poderia ele exercer jurisdição? Enfim, qual a sua verdadeira natureza? 

 

 
(...) é preciso não esquecer que a 

fiscalização realizada pelos órgãos de 

controle externo, especialmente pelos 

Tribunais de Contas, se dá sobre a 

FUNÇÃO ADMINISTRATIVA dos 

Poderes e órgãos que compõem a 

Administração Pública. Quando se 

diz que o TC fiscaliza, por exemplo, 

o Poder Judiciário, o Legislativo, o 

Executivo, o Ministério Público e o 

próprio TC, está-se referindo ao 

controle sobre função administrativa 

exercida por esses órgãos e não sobre 

a função judicante, legislativa ou 

fiscalizadora. Não obstante existir a 

separação de funções, todos os 

Poderes gozam de autonomia 

administrativa e todos eles, ainda que 

não precipuamente (...), exercem a 

função administrativa (...). 

 

 

Talvez, ainda seja precoce a discussão levantada, haja vista haver 

necessidade de familiarização com certos conceitos arraigados às raízes da nossa Corte de 

Contas. 

Por conseguinte, o que se assevera neste momento é o enquadramento 

dado aos Tribunais de Contas como órgãos do controle externo. Todavia, para que 

entendamos a dimensão que tal função tem no ordenamento jurídico pátrio é necessária a 

elucidação de uma grande questão: “no que consiste o controle?” 

                                                           
3 PASCOAL, Valdecir Fernandes. Direito financeiro e controle externo: teoria, jurisprudência e 400 questões. 7  ͣ 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 136.  
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CAPÍTULO I 

 

1. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

1.1. CONTROLE 

 

1.1.1. Conceito e Evolução. 

 

Conforme assevera Artur Adolfo Cotias e Silva, “a necessidade de 

controle dos gastos públicos é antiga, tendo surgido com a evolução do próprio homem” 4, o 

que, por consequência lógica, ganhou corpo com formação da sociedade. Isto se evidencia 

mediante uma análise histórica de nosso crescimento social. 

 Outrossim, observa o autor que evoluímos dos organismos sociais 

primários para comunidades baseadas em relações de escambo, tendo em vista a necessidade 

de fornecimento de alimentos e proteção. No intuito de regular essas relações, surgiram os 

primeiros indícios da formação de um mercado – capaz de consumir e fornecer materiais 

avidamente- e a partir deste, sob uma ótica simplista, surgiram os governos, que passaram a 

funcionar como mediadores das relações entre os diversos mercados, impondo-lhes critérios 

de cerceamento, como forma de garantir proteção à própria comunidade.5 

Desta conjuntura histórica, adveio a necessidade de destinar um 

quantitativo de tudo o que se produzia à estrutura governamental — o que posteriormente 

convencionou-se denominar imposto —, “com vistas a suportar as despesas necessárias à sua 

manutenção e à administração dos negócios da comunidade e dos mercados envolvidos.”6 

É óbvio que, com o crescimento dessas sociedades e aumento 

expressivo da produção e arrecadação pelos governos recém-criados, se fez necessária uma 

resposta/contraprestação à sociedade. Para tanto, nasce a concepção de fiscalização, em suas 

diversas formas, gerando um controle dos atos e despesas efetuadas pelo ente central.  

                                                           
4 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. O Tribunal de Contas da União na História do Brasil: Evolução histórica, 

política e administrativa (1890-1998). Prêmio Serzedello Corrêa 1998: Monografias Vencedoras .1⁰ lugar. 

Brasília. Instituto Serzedello Corrêa- Tribunal de Contas da União. 1999. p. 20 
5 Idem. Ibidem. 
6 Idem. Op. Cit. p.21. 
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O signo “controle” é traduzido em nossa língua como um ato de 

“monitoração, fiscalização ou exame minucioso, que obedece a determinadas expectativas, 

normas, convenções”7 

Etimologicamente, o vocábulo em tela teria sua origem no latim 

medieval – contrarotulus - , sendo o produto da contração das palavras contra + rotùlus  que 

significa rolo, cilindro, rolo de escritos, rol, lista. Aparece, ainda, na cultura francesa sob a 

forma de contrôle (contre- role), por volta de 1367, tendo como sentido “lista, rol ou registro 

em duplicata, contralista” 8 

Ainda que de forma rudimentar, nas antigas Grécia e Roma já havia 

algum tipo de controle. O próprio filósofo Aristóteles, citado por Valdecir Pascoal (2009, 

p.121), leciona que “como certas magistraturas têm o manejo dos dinheiros públicos, é 

forçoso que haja uma outra autoridade para receber e verificar as contas, sem que ela própria 

seja encarregada de outro mister”9  

Conclui-se que, já nas antigas civilizações, dentre elas a Grécia Antiga, 

os gestores são obrigados a expor seu gastos por meio de uma prestação de contas feita aos 

representantes do povo. Neste ponto, Francisco E. Carrilho Chaves dispõe que “a primeira 

literatura de que se tem notícia é a de índole contábil: tem cerca de dois mil e seiscentos anos 

e está redigida em escrita cuneiforme”.10 

Evidente que o procedimento de prestação de contas corria de maneira 

mais singela àquela época. A comunidade era convocada a se reunir na Ágora- uma espécie 

de assembleia-, para examinar a contabilidade dos arcontes11, embaixadores, generais e de 

                                                           
7 INSTITUTO ANTONIO HOUAISS. Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss. Disponível em : 

<http://200.241.192.6/cgi-bin/houaissnetb.dll/frame>. Acessado em : 10/02/2013. 
8 Idem. 
9 ARISTÓTELES. A Política. Tradução: Silveira Chaves. São Paulo: Edipro, 1995. p. 211.  
10 CHAVES, Francisco Eduardo Carrilho. Controle Externo da Gestão Pública. 2. ed. Niterói: Impetus, 2007. 
11 Arconte (Grego ἄρχων, pl. ἄρχοντες) é a palavra grega que significa "regente" ou "lorde", frequentemente 

usada como título de um cargo público. Na antiga Grécia, os arcontes eram magistrados. Arconte era um cargo 

ao qual apenas tinham acesso os cidadãos, filhos de naturais da polis. O colégio dos arcontes constava de nove 

elementos (divididos em arconte-rei, polemarca e tesmotetas) mais um secretário, eleitos por sorteio e sujeitos a 

um exame ou doquimasia antes de assumirem funções. Competia-lhes desempenhar uma grande variedade de 

tarefas: o arconte-rei dava nome ao ano em curso, detinha poderes para julgar casos relacionados com a família, 

a religião e as faltas para com a mesma e pontificava num pórtico denominado Stoa Basileios, situado na Ágora; 

o polemarca era comandante supremo das milícias, ocupava-se dos funerais dos cidadãos mortos em combate e 

dos assuntos que diziam respeito aos estrangeiros e aos metecos; e os tesmotetas eram os zeladores das leis. 

Todos eles deviam cumprir a chamada eutina no fim das suas funções, apresentando um relatório pormenorizado 

dos seus atos e decisões. Os arcontes retirados integravam o Areópago, organismo que zelava pelo património 

público e se sediava junto à Acrópole, na colina de Ares. (INFOPÉDIA Enciclopédia e Dicionários. Termo 

“Arconte”. Organizador: Porto Editora, 2003-2013. Disponível em: <URL: http://www.infopedia.pt/$arconte> 

Acessado em : 10/02/2013) 
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todos os demais entes responsáveis pela gestão de verbas arrecadadas.12 Esta noção de 

controle contábil foi ampliada ao longo do tempo, sendo habitualmente aplicada às questões 

atinentes à administração pública atual. 

O mui renomado doutrinador Hely Lopes Meirelles já trazia em seus 

estudos sobre o direito administrativo brasileiro, na publicação de 1993, as seguintes 

considerações: 

 

 
Controle, em tema de administração 

pública, é a faculdade de vigilância, 

orientação e correção que um Poder, 

órgão ou autoridade exerce sobre a 

conduta funcional de outro (...) é 

exercitável em todos e por todos os 

Poderes do Estado, estendendo-se a 

toda a Administração e abrangendo 

todas as suas atividades e agentes. 

(...)13 

 

 

Ademais, a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1789 – documento fundamental da Revolução Francesa, por ter definido os direitos 

individuais e coletivos dos seres humanos como universais – trazia em seu bojo noções de 

controle relativo à coisa pública, como se vê abaixo: 

  

 
Artigo 15º- A sociedade tem o direito 

de pedir contas a todo o agente 

público pela sua administração. 14 

 

 

Controlar, portanto, deve ser encarado como uma função inerente ao 

homem, ao poder e a própria administração. 

Muito embora este conceito, hoje, esteja fortemente atrelado às 

manifestações de poder, nem sempre, no desenvolver de nossa história, tal relação ocorreu, 

chegando a representarem conceitos antagônicos, vez que a máxima expressão de um podia 

                                                           
12 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA- SEFAZ. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Contas abertas 

elogia transparência fiscal do Rio. Informativo de 26/07/2010. Disponível em: < http://www.rj.gov.br 

/web/sefaz/exibeconteudo?article-id=323402> Acessado em: 07/08/2013 
13 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18  ͣ ed. São Paulo. Ed. Malheiros, 1993. p. 568. 
14FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 1789. Disponível em: 

<http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitoshumanos/declar_dir_homem 

_cidadao.pdf> . Acessado em 10/02/2013. 
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significar a ausência de outro15. Esta concepção fica clara na análise do poder monárquico, 

onde os desmandos e gastos reais não podiam ser questionados, muito menos passíveis de 

controle por órgão específico, tendo em vista ser o monarca encarado como a encarnação da 

figura divina, oniciente e onipresente. 

Neste diapasão, destaca-se a posição de Montesquieu: “temos a 

experiência eterna de que todo homem que tem em mãos o poder é sempre levado a abusar 

dele, e assim irá seguindo, até que encontre algum limite”.(grifo nosso)16 

Limitar o poder, nas palavras de Jacoby Fernandes (2012, p. 36), é a 

síntese do controle. Mas para que isso se tornasse possível foi necessário entender que um 

mesmo ente não poderia deter sob sua responsabilidade todas as funções governamentais. 

Deste desiderato, ganhou força uma teoria debatida desde os períodos 

antigos, consubstanciada no texto de Montesquieu – intitulado em nossa língua “O espírito 

das leis”. Neste, propõe-se a divisão das funções estatais em Poderes distintos entre si, mas 

independentes, que estariam adstritos a certas competências bem definidas. 

Sobre estes Poderes ficou convencionado que cada um, em separado, 

exerceria atividades de administração, criação legislativa e aplicação das leis para dirimir 

conflitos. Temos, então, configurados os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

harmônicos e independentes, mas exercendo certo controle uns sobre os outros, em função de 

suas prerrogativas. 17 

Por esse motivo, quando se pensa em um órgão responsável por exercer 

função de controle, deve-se, primeiro, lhe conferir garantias para tanto, seguindo o que se 

convencionou chamar do modelo de “checks and balances” (pesos e contrafreios). 

A atividade de controlar, por sua vez, necessitava também do 

estabelecimento de regras, sob pena de transformar o controlador em um ser onipotente, quase 

uma manifestação personificada do próprio poder, subvertendo, assim, o fim para o qual foi 

idealizado, qual seja, evitar a arbitrariedade e gastos excessivos daquele que detém a 

governabilidade. 

Assim, o controle deve se ater a uma função restrita e limitar-se a um 

modelo previamente estabelecido, que servirá como base para análises de parametricidade da 

conduta a ser controlada. 

                                                           
15 Cf. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil. 3. ed. rev. atual. e ampl. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012. vol. 3. Coleção Jacoby de Direito Público. p. 36. 
16 MONTESQUIEU Apud FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 36. 
17 Cf. SILVA, Daniel Cavalcante. "Checks and balances" e conflitos políticos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, 

n. 2867, 8 maio 2011 . Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/19065>. Acesso em: 04/08/2013. 
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Neste sentido, assevera Jacoby Fernandes (2012, p. 36) que a noção de 

controle teria se modificado ao longo da história, demonstrando nuances diversas: 

 

 
Da noção de verificar, confrontar 

com o rol, relação ou modelo 

previamente definido, o sentido de 

controle evoluiu para colocar em 

evidência a condição de instrumento 

que é para o processo decisório, 

impulso suficiente ao 

redirecionamento das ações 

programadas. Esta noção só veio a se 

associar ao termo no início deste 

século, com o desenvolvimento do 

planejamento. 

 

 

Outra translação de sentido sofrida pelo termo advém dos primórdios 

da instituição do Estado moderno, quando da separação entre o tesouro do Príncipe e os 

recursos destinados ao Estado propriamente dito. Se na origem do latim medievo, como 

observa brilhantemente Jacoby Fernandes (2012, p. 37), o objetivo do controle era a 

arrecadação de recursos para a manutenção da monarquia, este se transforma em um meio de 

domínio voltado aos representantes do povo. 

 

 
Este é, se dúvida, o novo paradigma 

para a ação do controle: influenciar o 

processo decisório, aprimorando-o, 

em prol da sociedade. 18 

 

 

Para tanto, a fim de que o controle seja efetivamente exercido em prol 

da sociedade, este deve ser encarado como uma garantia especial, sob a guarda da Carta 

Magna nacional, a fim de que tenha um tratamento de direito fundamental, posto o seu grande 

papel de equilibrar as relações do Estado com a coisa pública, e consequentemente com os 

próprios cidadãos. 

 

 

 

 

                                                           
18 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: Jurisdição e competência. 3. ed. rev. atul. 

e ampl. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2012. p. 36 
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1.1.2. Controle como Direito Fundamental 

 

No modelo constitucional brasileiro, observa Jacoby Fernandes (2012, 

p. 40), o controle não aparece expressamente tratado como direito fundamental, apesar de 

nortear outros pressupostos fundamentais trazidos à luz pela constituição vigente. 

Muitas correntes doutrinárias durante toda a história evolutiva do 

direito vêm defendendo a existência de direitos básicos intrínsecos a existência humana, 

divergindo, apenas, acerca do momento em que estes direitos se apresentam à sociedade. 

Para a doutrina Jusnaturalista os direitos fundamentais são direitos pré-

positivos, isto é, direitos reconhecidos antes mesmo de produzida uma norma para regulá-los. 

São direitos “anteriores e superiores à vontade do Estado”19 Portanto, esses direitos seriam 

intrínsecos à natureza humana, vigorando e sendo respeitados antes mesmo do seu 

reconhecimento pelo Estado. 

Já o Positivismo Jurídico entende que os direitos fundamentais são 

aqueles considerados imprescindíveis à norma posta-, isto é, à Constituição – que a 

fundamentam e perpassam como um todo. Seriam, pois, “faculdades outorgadas pela lei e 

reguladas por ela”20. 

Isso não impede que se reconheça a existência de direitos implícitos, 

em face do que dispõe, por exemplo, o art. 5º, § 2º, da CF/88: 

 

 
§ 2º - Os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte.  

 

 

Assim, apesar de existirem direitos tratados diretamente como 

fundamentais, a opção do constituinte, foi estender a possibilidade do intérprete reconhecer a 

existência de outros direitos que se enquadrassem nesta categoria. 

Dessa forma, vale destacar os ensinamentos de Jacoby Fernandes sobre 

o tema, tendo em vista que o douto professor reconhece o controle como matéria tratada no 

                                                           
19 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO. Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 4 ed. rev. e atual. São Paulo:  Saraiva, 2009. p. 269. 
20 Idem. Ibidem. 
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corpo do texto constitucional, considerando-o também como um direito fundamental implícito 

(FERNANDES, 2012, p. 43):. 

 

 
O controle que o cidadão exerce, ou 

pode/deve exercer, sobre a 

Administração Pública está 

expressamente, consagrado e 

instrumentalizado, cabendo 

perfunctoriamente destacar: 

a) o direito de petição aos 

poderes públicos, que tanto foi 

estabelecido em favor do peticionário 

quanto generalizado para evitar 

ilegalidade ou abuso de poder; 

b) o direito de receber dos 

órgãos públicos informações de 

interesse coletivo ou geral; 

c) a ação popular para anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, com isenção de custas 

judiciais e ônus da sucumbência; 

d) o direito de denunciar aos 

Tribunais de Contas, garantido na 

Constituição Federal, art. 74, § 2⁰, e 

nas leis orgânicas das Cortes de 

todas as unidades federadas.  

 

 

Em extensão aos preceitos expostos, assimilando, pois, controle com 

direitos fundamentais, destaca-se o disposto na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão – concepção já citada em tópico anterior-, de 1789, em seu artigo 15⁰, onde se define 

que “a sociedade tem direito de pedir conta a todo agente público de sua administração”.21 

Ante o exposto, conclui-se que todo e qualquer cidadão tem direito 

fundamental ao controle, sendo que - consoante Jacoby Fernandes (2012, p.42)-, este só pode 

ser limitado por outro direito da mesma origem, como, por exemplo, o exercício da ampla 

defesa e contraditório, ambos direitos fundamentais constitucionalizados, sendo, portanto, 

latente a sua configuração do “controle”como direito maior em nosso ordenamento. 

                                                           
21 FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 1789. Disponível em: 

<http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_ 

cidadao.pdf> . Acessado em 10/02/2013. 

 



13 
 

Ademais, não se pode olvidar que o controle, em seu caráter mais puro, 

não esteja presente em nossa Carta Magna transmutado em princípios norteadores do nosso 

ordenamento jurídico.  

O controle ainda figura, expressamente, no texto constitucional como 

princípio garantidor da autonomia dos entes federados, tendo em vista que a verificação de 

sua violação pode deflagrar o procedimento de intervenção federal. Isto se demonstra no 

próprio artigo 34, VII,d, da Carta da República. 

 

 
Art. 34. A União não intervirá nos 

Estados nem no Distrito Federal, 

exceto para: 

(...) 

VII – assegurar a observância dos 

seguintes princípios constitucionais: 

(...) 

d) prestação de contas da 

administração pública direta e 

indireta; 

 

 

Forma, pois, em conjunto com os demais princípios elencados no artigo 

34, o eixo dos denominados princípios constitucionais sensíveis. Estes assumem tal 

nomenclatura em face da sua essencialidade, já que prestam-se a compor o Eixo Federativo, 

limitando a autonomia dos estados membros no intuito de manter o equilíbrio da federação. 

São sensíveis ainda por estarem claramente expressos no texto 

constitucional, de forma cristalina, delimitando a atuação interventiva da União.  

Isto posto, reconhecido como direito fundamental, princípio 

constitucional e observada sua importância para a ordem jurídica, passaremos à uma breve 

análise dos sistemas de controle usualmente aplicados à Administração Pública nos Estados 

modernos, no intuito de melhor compreender onde se encaixa e qual o papel dos órgão 

instrumentalizadores da ação social, quis sejam, os Tribunais de Contas. 

 

1.1.3. Controle Intero X Controle Externo 

 

Muito embora as modalidades de controle possam ser estudadas de 

acordo com critérios totalmente diferenciados (espécies classificadas quanto à sua posição na 

administração, quanto ao órgão ou ao momento em que se efetuam e quanto a sua natureza de 
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legalidade ou de mérito )22, cabe à esta pesquisa se ater ao seu elemento central, qual seja, o 

próprio Tribunal de Contas da União, lembrando ser este um órgão precipuamente voltado ao 

controle externo. 

Portanto, a noção que se precisa introduzir, a fim de entender o estudo 

de interesse imediato – natureza jurídica do TCU – é aquela ligada aos sistemas de controle 

que aparecem usualmente na administração: controle interno e externo. 

Tradicionalmente, diz-se que esta classificação destina-se a identificar a 

posição/ ambiente em que se encontra o controle no corpo da Administração Pública; por isso, 

de forma bem sucinta, pode-se distingui-los da seguinte forma: 

• Controle interno: “realizado pelo próprio órgão sobre suas 

pessoas e atividades”23; decorre da própria estrutura em que se insere o 

órgão controlado. 

• Controle externo: praticado por agente/órgão diverso daquele 

que será controlado. 

Mas isto não é tudo; discorrendo sobre a função institucional do 

controle interno o ex-ministro do TCU, Adhemar Paladini Ghisi, explica que: 

 

 

O Controle Interno abarca todas as 

formas de controle, preventivo ou 

detectivo, existentes em determinada 

organização – pública ou privada- 

sejam de natureza financeira, 

contábil, técnica ou mesmo 

operacional. Os controles internos 

são implantados pela própria 

gerência de cada área no curso de 

suas rotinas e atividades, buscando 

evitar que sejam cometidos erros na 

execução. Não é demais assinalar 

que nenhuma organização subsiste 

sem a existência de mínimos 

controles internos.24 

 

 

                                                           
22 CHAVES, Renato Santos. Controles na Administração Pública – 2 .ed. Tribunal de Contas da União; Brasília 

: TCU, Instituto Serzedello Corrêa, 2012. Aula 1.2. p. 6 
23 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 64. 
24 GHISI, Adhemar Paladini. O Tribunal de Contas e o sistema de controle interno. Conferência realizada em 

Maputo, 1997. p.6. Texto cedido pelo TCU à J. U. Jacoby Fernandes. Apud JACOBY FERNANDES, Jorge 

Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil: Jurisdição e competência. 3. Ed. ver. atul. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2012. p. 64.  
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Este tipo de controle, como preconiza Jacoby Fernandes (2012, p. 67), 

aparece como gênero em relação à autotutela administrativa, tendo em si uma estrutura 

própria- recursos humanos e materiais- de um sistema. Suas atribuições são exercidas por 

órgão específico, integrante da estrutura administrativa, com atribuição legítima para atuar 

nesta seara.  

Já o controle em caráter externo pode ser caracterizado como o 

conjunto de “ações de controle desenvolvidas por uma estrutura organizacional, com 

procedimentos, atividades e recursos próprios, não integrados na estrutura controlada, visando 

fiscalização, verificação e correção de atos.”25.  

Segundo leciona Francisco Eduardo Carrilho Chaves26: 

 

 
O Controle Externo aqui tratado é 

uma função complexa constituída 

por algumas atividades de rotina e 

outras eventuais, que podem ser 

desencadeadas por iniciativa do 

próprio ente responsável por ela, sem 

necessidade de provocação. (...) o 

controle pode exaurir-se, completar-

se, totalmente no âmbito da entidade 

fiscalizadora, ou envolver atribuições 

de mais de uma entidade. 

 

 

Destaca-se que, em ambos os sistemas, a atuação de um tipo de 

controle não obstaculiza o outro; pelo contrário, o controle interno apoia os trabalhos 

exercidos pelo controle externo, vide a dicção do artigo 74, IV, CRFB/88, sendo obrigação de 

seus responsáveis dar ciência ao TCU acerca de possíveis irregularidades apuradas (artigo 

74,§ 1⁰, CRFB/88). 

 

1.1.4. Modelo de Controle Externo no Brasil 

 

Não obstante todos os mecanismos de controle perpetuados pela 

administração pública – controle interno, controle hierárquico, controle supervisional, 

controle finalístico, autocontrole, etc-27, a criação de uma instituição, independente e 

                                                           
25 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 120. 
26 CHAVES, Francisco Eduardo Carrilho. Controle Externo da Gestão Pública. Niterói. Impetus. 2007.p.09. 
27 PASCOAL, Valdecir Fernandes. Direito financeiro e controle externo: teoria, jurisprudência e 400 questões. 7 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p.121. 
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autônoma, para organizar e delinear a atividade financeira do Estado é de suma importância. 

Os gastos públicos devem ser medidos e avaliados sob a ótica da verdade real e 

economicidade; portanto, só sendo viável que tais medidas sejam tomadas por uma instituição 

desvinculada das pressões estatais. 

Sob uma análise global, o controle externo da administração pública 

nos Estados modernos é, geralmente, exercido por meio de dois sistemas28: 

- Tribunais (ou Conselhos) de Contas; 

- Controladorias (ou Auditoria Geral). 

Ao nosso estudo, serve-nos compreender a estruturação do primeiro 

modelo, haja vista ser este o adotado na organização pátria.  

Os Tribunais de Contas apareceram originalmente em países de 

tradição latina, não se atendo, todavia, apenas à estes. Hoje, este sistema aparece em Estados 

Nacionais como Alemanha, França, Portugal, Bélgica, Áustria, Itália, Espanha, Argélia, 

Coréia do Sul, Brasil, Grécia, Uruguai e Argentina.29 

Na maioria destes países, a Corte de Contas é um órgão autônomo, de 

natureza administrativa, que atua junto ao Poder Legislativo. Mas há também nações onde 

este órgão de controle integra o Poder Executivo, sendo, mais raro, encontrá-lo sob vínculo 

estrito do Poder Judiciário, como é o caso de Portugal .30 

 

Em Portugal, especificamente, a 

Constituição de 1976, que instituiu o 

Estado Democrático após a 

revolução de 25 de abril de 1974, 

definiu inequivocamente a natureza 

do Tribunal de Contas como um 

Tribunal financeiro integrado no 

aparelho judiciário, a par de todos os 

outros tribunais, dotando-o assim, ao 

menos no plano dos princípios, das 

características de real independência 

e de superioridade das suas decisões 

relativamente às da Administração, 

quando se trata de aplicação do 

direito, que são requisitos do estatuto 

de qualquer Tribunal. 31 

                                                                                                                                                                                     
 
28 Idem. Ibidem 
29 Idem. Ibidem 
30 Idem. Op. Cit. p. 122. 
31 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 163/164. 
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Podemos sintetizar esta diversidade de posicionamentos dos órgãos de 

controle de contas – sejam eles tribunais ou controladorias - mediante o estudo apresentado 

por Renato Jorge Brown Ribeiro32, mencionado brilhantemente na obra de Jorge Ulisses 

Jacoby Fernandes (2012, p. 163): 

 

 

Tabela 1: Vinculação das unidades de controle aos Poderes 

 

TIPOS PODER PAÍSES 

 

 

 

 

Tribunais de Contas 

 

 

 

 

Legislativo 

Holanda,Mônaco, 

Luxemburgo, Itália, Espanha, 

França, Alemanha, Bélgica, 

Turquia, Coréia, Malásia, 

Japão, Moçambique, Zaire, 

Tunísia, Tanzânia, Senegal, 

Guiné Bissau, Mauritânia, 

Marrocos, Ilhas Maurício, 

Líbia, Gana, Gâmbia, Gabão, 

Argélia, Benin, Angola, Cabo 

Verde, São Tomé e Príncipe, 

Uruguai, Brasil.  

Judiciário Grécia e Portugal 

 

 

 

 

Controladorias 

 

 

 

 

Legislativo 

EUA, Canadá, México, 

Venezuela, Equador, 

Argentina, Costa Rica, 

Honduras, Nicarágua, 

Zâmbia, África do Sul, Israel, 

Índia, Paquistão, Inglaterra, 

Noruega, Dinamarca, Irlanda, 

Suíça, Islândia, Hungria, 

                                                           
32 RIBEIRO, Renato Jorge Brown. Controle externo da Administração Pública Federal no Brasil: O Tribunal de 

Contas da União- uma análise jurídico-administrativa. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 17.  
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Austrália, Nova Zelândia.  

 

Executivo 

Namíbia, Jordânia, Paraguai, 

Bolívia, Antilhas Holandesas, 

Cuba, Finlândia, Suécia. 

 

Independentes (desvinculadas 

dos Poderes) 

Guatemala, Panamá, Porto 

Rico, República Dominicana, 

El Salvador, Suriname, Peru, 

Colômbia, Chile. 

 

 

No Brasil, o modelo de controle externo se desenvolve sob a ótica das 

Cortes de Contas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (artigos 71 e 75, CRFB). 

A evolução deste tipo de controle advém do período republicano de 

nossa história, tendo em vista que no Brasil imperial não existia uma fiscalização de contas 

capaz de ordenar os gastos da Coroa. Imperava, pois, a irresponsabilidade do Imperador, 

considerado sagrado e inviolável.33 

Só com o advento da República é que se procurou institucionalizar um 

órgão de controle externo, como uma tentativa de afastar por completo a perpetuação de 

arbitrariedades e da insegurança financeira que pairava sob o império. 

Assim, em 1890, por iniciativa de Rui Barbosa, então Ministro da 

Fazenda, foi editado o Decreto n⁰ 966-A, que trouxe à luz o primeiro esboço do que seria o 

Tribunal de Contas.  

 

 
Art. 1º - É instituido um Tribunal de 

Contas, ao qual incumbirá o exame, 

a revisão e o julgamento de todas as 

operações concernentes á receita e 

despeza da Republica.34 

 

 

                                                           
33 PASCOAL, Valdecir. Op. Cit. p. 124. 
34 BRASIL. Decreto n⁰ 966-A, de 7 de novembro de 1890. Cria um Tribunal de Contas para o exame, revisão e 

julgamento dos actos concernentes á receita e despeza da Republica. Revista do Tribunal de Contas da União, 

Brasília, v. 30, n. 82, out/dez 1999.p. 263. 
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Esta corte, ao longo das décadas e das alterações constitucionais, vem 

sendo vinculada aos Poderes de forma diferenciada, o que demonstra a eterna dúvida que o 

legislador constituinte tem em face de sua natureza jurídica.  

Recai sobre esta pesquisa o dever de indagar: atrever-se-ia o Tribunal a 

ser órgão de um único Poder? 

O Tribunal de Contas - assim como o Ministério Público o foi por 

longo período - , encontra-se pouco à vontade nos enquadramentos adstritos a um ou outro 

Poder da União, vez que de tempos em tempos é mudado de lugar pela doutrina nacional. 

Sua odisseia constitucional pode ser facilmente demonstrada, conforme 

quadro abaixo35: 

 

Tabela 2: Enquadramento dos TC’s nas diversas constituições nacionais 

 

 

CONSTITUIÇÕES 

1824 Não há menção expressa ao Tribunal de 

Contas - TC 

1891 TC nas disposições gerais – art. 89 

1934 TC como órgão de Cooperação nas atividades 

governamentais – arts. 95 a 98 

1937 TC no PODER JUDICIÁRIO – arts. 99 a 114 

1946 TC no PODER LEGISLATIVO – arts.76 e 

77 

1967 TC no PODER LEGISLATIVO- arts. 71 a 73 

1969 TC no PODER LEGISLATIVO – arts. 70 a 

72 

1988 Controle externo à cargo do Congresso 

Nacional com o auxílio do TCU – art. 71 

 

                                                           
35 Cf. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 171. 
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Poder Judiciário, Legislativo, Executivo ou nenhum Poder? O que fazer 

para entender esta “dança das cadeiras” constitucional?  

Por fim, com essas breves notas, passaremos à análise histórico-

evolutiva do Tribunal de Contas no Brasil, a fim de entender seu translado jurídico, já que, 

como dispõe o jargão doutrinário, para compreendermos o presente e projetarmos o futuro, 

devemos compreender o passado. 
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CAPÍTULO II 

 

2. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

— “ Na hora regimental, havendo quorum, declaro aberta a presente 

sessão”.36 

Assim, se dá a abertura de mais uma sessão na Egrégia Corte de Contas 

nacional,37 estando presentes seus renomados ministros, em total de nove, nomeados pelo 

Presidente da República, todos indivíduos de grande idoneidade moral e reputação ilibada - na 

faixa etária entre 35 (trinta e cinco) e 65 (sessenta e cinco) anos- ,portadores de notório 

conhecimento jurídico, contábil, econômico, financeiro e vasto entendimento acerca da 

própria administração pública.38 

Estão presentes única e exclusivamente pra dar azo ao fim precípuo 

desta Corte de Contas, qual seja a profunda análise da aplicação de dinheiro público pelos 

gestores de toda a máquina administrativa brasileira. 

Dentre suas competências expressas na Lei n⁰ 8.443/92 – Lei Orgânica 

do Tribunal de Contas da União – vale destacar o descrito no art. 1⁰, em seu § 1⁰: 

 

 
§ 1° No julgamento de contas e na 

fiscalização que lhe compete, o 

Tribunal decidirá sobre a legalidade, 

de legitimidade e a economicidade 

dos atos de gestão e das despesas 

deles decorrentes, bem como sobre a 

aplicação de subvenções e a renúncia 

de receitas. 39 

 

 

                                                           
36 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. O Tribunal de Contas da União na História do Brasil: Evolução histórica, 

política e administrativa (1890-1998). Prêmio Serzedello Corrêa 1998: Monografias Vencedoras .1⁰ lugar. 

Brasília. Instituto Serzedello Corrêa- Tribunal de Contas da União. 1999.p. 19. 
37 Idem, Ibidem. 
38 BRASIL. Lei n⁰ 8.443, de 16 de julho de 1992. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União 

e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 de julho de 1992. 

ART. 71. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm . Acessado em: 20/05/2013. 
39  Idem. 
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Portanto, ao se manifestarem em suas decisões estarão fazendo com 

que as engrenagens de todo o corpo mecânico que compõe o tribunal se movimentem, a fim 

de torná-lo funcional perante a própria sociedade.  

Àqueles que o analisam sob uma ótica desleixada, não é possível 

desvendar sua complexa trama interna, composta por servidores, analistas, secretarias, 

Ministério Público, Conselheiros e Ministros (efetivos ou substitutos). 

Neste sentido, há de se destacar que um organismo como este não se 

constrói da noite para o dia, por simples geração espontânea, mas é fruto de um processo 

evolutivo intenso. 

Portanto, para entendermos sua dinâmica, passamos a discorrer sobre 

sua evolução histórica. 

 

2.2.  CONCEPÇÃO EMBRIONÁRIA 

 

Por mais que se entenda não ter havido um organismo de controle 

específico das finanças públicas no período colonial/imperial, tendo em vista a inviolabilidade 

do monarca e, por conseguinte, a inalterabilidade de suas decisões40, inconcebível é a ideia de 

que não se tentou nestes períodos obter o mínimo de regulação em face dos gastos da coroa. 

Mesmo sendo considerado um ente divino, incontestável e inabalável e, 

por esta razão, não responsabilizado pelos gastos excessivos provenientes de seus desígnos, o 

monarca/imperador também apresentava interesse na manutenção do tesouro, objetivando 

evitar danos ao erário real em face da ausência ou irregularidade de arrecadação de tributos. 

Assim, depois de negligenciar durante 30 anos a colônia supostamente 

descoberta pelas naus de Pedro Álvares Cabral, a coroa lusitana resolveu retirar algum 

proveito das terras além-mar, que desde 1500 estavam entregues a uma única forma de 

organização pouco rentável, qual seja, o sistema de feitorias, cujo objetivo primordial era a 

preservação da terra em face de invasões estrangeiras.41 

Para tanto, em 1532, foram instituídas as capitanias hereditárias, cujos 

donatários seriam senhores de suas terras, mediante títulos de concessão de áreas previamente 

                                                           
40 Cf. PASCOAL, Valdecir. Op. Cit. p. 124. 
41 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. O Tribunal de Contas da União na História do Brasil: Evolução histórica, 

política e administrativa (1890-1998). Prêmio Serzedello Corrêa 1998: Monografias Vencedoras .1⁰ lugar. 

Brasília: Tribunal de Contas da União - Instituto Serzedello Corrêa, 1999. p. 22 
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delimitadas, tendo, sobre estas, jurisdição civil e criminal. Eles explorariam o território em 

troca da promessa de povoamento do mesmo.42 

Todavia, tal modelo foi fadado ao declínio e falência devido a inúmeras 

dificuldades encontradas na colônia, dentre elas os embates constantes com os nativos. 

O início efetivo da organização administrativa do território nacional, 

consoante assevera Artur Adolfo Cotias e Silva (1999, p. 22), só ocorreu em 1549 com a 

instalação de um governo-geral no Brasil e o envio de indivíduos já acostumados com os 

negócios ultramarinos para ocuparem cargos de gestão, administração econômica e financeira, 

bem como os denominados negócios de justiça. 

Nesta mesma data destaca-se a criação do cargo de provedor-mor das 

Contas, ao qual competia: 

 

a) Proceder à guarda dos livros de registro da receita e despesas e dos 

regimentos sobre arrecadação de direitos; 

b) Exigir as prestações de contas anuais dos provedores das capitanias, 

tomando providências contra os que não apresentassem tais prestações de 

contas.43 

 

A administração econômica e fiscal do território era exercida pelas 

Juntas de Fazenda das Capitanias, que apesar dos esforços não eram suficientes para controlar 

a arrecadação das subunidades territoriais. 

Sob a égide do reinado de Felipe IV, monarca espanhol, em 1627, 

publicou-se o Regimento dos Contos que continham os princípios reguladores do processo de 

contas dos devedores, exatores e pagadores do Reino.44 

A partir de 1640, com a queda do domínio espanhol que subjugava 

Portugal e suas colônias desde 1580, restaurou-se a monarquia lusitana, que logo tratou de 

estreitar relações com a colônia brasileira mediante a criação de um Conselho Ultramarino 

(1642) responsável pelos assuntos políticos, administrativos e financeiros do local.45 46 Porém, 

ainda se verificava uma diminuição latente dos tesouros enviados da colônia, o que 

evidenciou a necessidade de uma maior fiscalização das arrecadações de impostos. 

                                                           
42 Idem. Ibidem 
43 SIQUEIRA, Bernardo Rocha. O Tribunal de Contas da União de ontem e de hoje. Prêmio Serzedello Corrêa 

1998: Monografias Vencedoras .2⁰ lugar. Brasília. Tribunal de Contas da União - Instituto Serzedello Corrêa. 

1999. p. 145. 
44 Idem. Op. Cit. p. 148. 
45  Cf. SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p. 23.  
46  Cf. SIQUEIRA, Bernardo Rocha. Op. Cit. p. 148. 
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Tentou-se, portanto, nas palavras de Cotias e Silva (1999, p. 23), uma 

maior centralização administrativa pautada nas medidas pombalinas (Código Pombalino de 

1761), que levaram a total extinção das capitanias hereditárias e o deslocamento do poder 

fiscalizador e disciplinador para as mãos dos vice-reis.  

Ademais, foi criada neste período uma Corte financeira – com uma 

espécie de contencioso administrativo, bem como decretado pelo rei que os gestores (na época 

denominados almoxerifes) seriam obrigados a prestar contas à metrópole.47 

Com a emissão da Carta Régia de 1764 criou-se na colônia brasileira as 

Juntas da Fazenda com a função de gerir os negócios da Fazenda Pública, bem como manter a 

escrituração dos livros de receita e despesa, que deveriam ser remetidos, em cópias, para 

Portugal. 

Neste diapasão, vale destacar o posicionamento de Bernardo Rocha 

Siqueira (1999, p. 148), no sentido de que tais juntas traziam em si um misto de Conselho de 

Fazenda e Tribunal de Contas. Conclui-se estarem intimamente atreladas a uma espécie de 

Poder Executivo da colônia, não desvinculado do poder monárquico soberano, por óbvio, mas 

portando-se como um estágio embrionário da corte de contas que atualmente conhecemos. 

Fazendo um adendo a este período de colonização bragantia sob nosso 

território, cabe ressaltar outra experiência extremamente importante para a criação da nossa 

corte de contas, qual seja a atuação holandesa no nordeste brasileiro. Lá se desenvolveu uma 

atividade atípica, patrocinada pela Companhia das Índias Ocidentais, com a implantação da 

figura de um Tribunal de Contas competente para a realização da fiscalização das contas 

públicas do local.48 

Muito embora tal órgão trouxesse características próximas ao que 

conhecemos hoje como uma Corte de Contas, este não é considerado pelos historiadores um 

embrião de nosso tribunal, tendo em vista ter representado uma experiência isolada no 

território nacional, atuando, portanto, em uma seara muito reduzida e de administração menos 

conturbada. 

Retornando ao controle exercido por Portugal sob a colônia, assevera-

se ser este de veras precário. Este argumento se comprovou em 1780, no período da 

administração do vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa, mediante a escrituração das finanças 

da colônia feita à época. Neste documento, lavrado pela Junta de Fazenda do Rio de Janeiro, 

por meio de uma análise histórica do material comprobatório de receitas e despesas entre os 

                                                           
47 Idem. Ibidem. 
48  Cf. SIQUEIRA, Bernardo Rocha. Op. Cit. p. 149. 
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anos de 1761 a 1780, constatou-se que no referido período haviam-se acumulado sucessivos 

déficits públicos.49  

Desde então, é possível observar o descontrole financeiro de nossa 

nação, ficando claro que se gastava muito mais do que o angariado pelo poder arrecadatório 

da colônia . Este cenário de endividamento brasileiro se agravaria ainda mais com a vinda da 

Corte portuguesa, considerando a despreocupação da nobreza em face do território colonial 

tido como mero pouso temporário. 

Assim, por volta de 1807, como parte da política expansionista de 

Napoleão Bonaparte que já havia estendido seu domínio sobre outros reinos europeus, o 

exército francês marchou para invadir Portugal. A fim de manter a integridade da monarquia 

bragantina, D. João VI, à época príncipe regente, viu-se obrigado a transferir sua Corte para a 

colônia.50 Em um movimento rápido – no apagar das luzes – a família real e grande parcela de 

sua corte fugiram para a colônia brasileira, deixando para trás o povo desamparado, que não 

pode resistir às investidas de Napoleão. 

A vinda da família real conferiu ao Brasil feição de país relativamente 

soberano o que não alterou a situação deficitária em que nos encontrávamos. 

Diante disso, Jurandyr Coelho, em sua obra Do Tribunal de Contas 

como Tribunal de Justiça, afirmou que os mecanismos criados à época para supostamente 

controlar as finanças públicas, no caso a expedição do alvará real de 1808, criador do Erário 

Régio – responsável pela guarda dos tesouros reais- e do Conselho da Fazenda responsável 

pelo controle dos gastos, nada mais eram do que um instrumento de justificação dos saques, 

que então, eram feito ao respectivo erário.51 

Depreende-se, por conseguinte, que não havia controle efetivo capaz de 

ordenar a colônia. 

 

 

(...) os nobres da época, 

considerando apenas temporária a 

sua permanência no Brasil, 

dispunham-se a enriquecer à custa do 

Estado. Pelo fato da ausência de 

orçamento, (...) gastava-se o que bem 

apetecia sem que se procurasse 

                                                           
49 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. O Tribunal de Contas da União na História do Brasil: Evolução histórica, 

política e administrativa (1890-1998). Prêmio Serzedello Corrêa 1998: Monografias Vencedoras .1⁰ lugar. 

Brasília. Instituto Serzedello Corrêa- Tribunal de Contas da União. 1999. p. 23/24. 
50 Idem. Ibidem 
51 COELHO, Jurandyr. Do Tribunal de Contas como Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro: Departamento de 

Imprensa Nacional, 1958. 
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conhecer, com antecedência, se lhe 

sobravam fundos para os 

pagamentos. 52 

 

 

Do que se depreende dos apontamentos feitos por Artur A. C. e Silva e 

Bernardo R. Siqueira53, no período que compreendeu a elevação da colônia para Reino Unido 

a Portugal e Algarves; o regresso de D. João VI a Portugal em face da revolução do Porto; a 

permanência de D. Pedro I marcado pelo célebre “Dia do Fico”; até o processo de 

independência nacional, não foram criadas expressivas formas de controle de gastos ou, ao 

menos, se aventou a possibilidade de constituir órgão destacado para tal função. 

Apenas com a outorga da Constituição Política do Império do Brasil 

em 1824, iniciaram as primeiras tentativas concretas de controle da gestão governamental, 

conforme se observa nos seguintes artigos: 

 

 

Art. 170. A Receita, e despeza da 

Fazenda Nacional será encarregada a 

um Tribunal, debaixo de nome de 

'Thesouro Nacional" aonde em 

diversas Estações, devidamente 

estabelecidas por Lei, se regulará a 

sua administração, arrecadação e 

contabilidade, em reciproca 

correspondencia com as 

Thesourarias, e Autoridades das 

Provincias do Imperio. (grifo nosso) 

(...) 

Art. 172. O Ministro de Estado da 

Fazenda, havendo recebido dos 

outros Ministros os orçamentos 

relativos ás despezas das suas 

Repartições, apresentará na Camara 

dos Deputados annualmente, logo 

que esta estiver reunida, um Balanço 

geral da receita e despeza do 

Thesouro Nacional do anno 

antecedente, e igualmente o 

orçamento geral de todas as despezas 

publicas do anno futuro, e da 

importancia de todas as 

                                                           
52 SIQUEIRA, Bernardo Rocha. O Tribunal de Contas da União de ontem e de hoje. Prêmio Serzedello Corrêa 

1998: Monografias Vencedoras .2⁰ lugar. Brasília. Instituto Serzedello Corrêa- Tribunal de Contas da União. 

1999. P. 149. 
53  Vencedores do Prêmio Serzedello Corrêa 1998: Monografias Vencedoras; 1⁰  e 2⁰  lugar respectivamente. 

Brasília. Instituto Serzedello Corrêa- Tribunal de Contas da União. 1999. 
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contribuições, e rendas publicas. 

(grifo nosso)54 

 

 

O controle seria feito por meio de uma “instituição de orçamentos 

públicos e balanços gerais a serem anualmente levantados, examinados e publicados”55. Esta 

semente das modernas Tomadas de Constas foi expressa na seguinte dispositivo da Carta de 

1824: 

 

 

Art. 37. Tambem principiarão na 

Camara dos Deputados 

I. O Exame da administração 

passada, e reforma dos abusos nella 

introduzidos. 

(...) 

 

 

A partir destas evoluções constitucionais - destaca Cotias e Silva (1999, 

p. 27), cresceu o desejo pela criação de um órgão divisível dos demais, responsável por 

examinar os balanços e orçamentos do Poder Executivo e delimitar a administração financeira 

do Império. 

Neste diapasão, relatou o supramencionado pesquisador e auditor 

fiscal56, que muitas foram as intervenções, desde 1826 a 1831, oriundas do Senado e da 

Câmara dos deputados, com a participação de figuras emblemáticas à época- dentre elas o 

Visconde de Barbacena e o Marquês de Baependi-, em prol da instituição de uma Corte de 

Contas autônoma. (SILVA, 1999, p. 28) 

Em 1831, por força da abdicação do trono proclamada pelo imperador 

D. Pedro I em favor de seu filho D. Pedro de Alcântara, o país foi entregue à condução dos 

                                                           
54 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm> . Acessado em 25/04/13. 
55 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. O Tribunal de Contas da União na História do Brasil: Evolução histórica, 

política e administrativa (1890-1998). Prêmio Serzedello Corrêa 1998: Monografias Vencedoras .1⁰ lugar. 

Brasília. Instituto Serzedello Corrêa- Tribunal de Contas da União. 1999. p. 27. 
56 Artur Adolfo Cotias e Silva, formado em engenharia agronômica, foi egresso do Controle Interno, trabalhando 

como analista de finanças e controle na CISET do Ministério da Fazenda, onde exerceu a função de coordenador 

de equipes de auditoria e chefe de divisão. Ingressou no Tribunal de Contas da União em 1994, inicialmente na 

8ª Secretaria, tendo ali ocupado, a função de diretor de divisão técnica. Em 1996 exerceu honrosa função de 

chefe de gabinete do ministro do TCU Adhemar Paladini Ghisi. Vencedor, em 1998, do Prêmio Serzedello 

Corrêa, Tribunal de Contas da União, pela melhor monografia acerca da evolução histórica daquele tribunal. Em 

2001, publicou livro intitulado “O parlamentar Rui Barbosa: atualidade de sua palavra”, obra premiada pelo 

Governo do Estado da Bahia/Secretaria da Cultura e Turismo - Prêmio Nacional Rui Barbosa - 2000 . Vencedor 

do Concurso de monografias, Prêmio Serzedello Corrêa – Tribunal de Contas da União, em 2003. 
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regentes, haja vista que o herdeiro era menor de idade – tendo apenas cinco anos- não 

podendo assumir o governo Imperial. 

O período regencial foi marcado por agitações internas, populares, 

inundado, pois, de manifestações e revoluções. Vivia-se em enorme instabilidade política, o 

que acabava refletindo na própria administração pública. 

Afim de não perder também o rumo financeiro do país, durante a 

Regência Trina Permanente, foi aprovado o projeto de criação de um Tribunal do Tesouro 

Público Nacional, por força da Lei nº 657 de outubro de 1831, que extinguiu o Erário Régio e 

o antigo Conselho de Fazenda criados em 1808. O Tribunal tinha a atribuição de efetuar o 

levantamento e julgamento das contas dos responsáveis por dinheiros públicos, dentro ou fora 

do país.57 

Todavia, como bem observado por Cotias e Silva (1999, p. 29), o órgão 

supramencionado padecia de um grave problema, qual seja, a sua subordinação quase que 

direta às decisões do Ministério da Fazenda, que por sua vez obedecia aos desígnos dos 

regentes. Portanto, o Tribunal criado estava subjugado à discricionariedade do regente, o que 

lhe retirava sua independência. 

Há de se destacar que o desejo de formular um órgão autônomo advém 

dos primórdios de nossa história, e que mesmo naquele estágio embrionário já se entendia ser 

ilógico a criação de um ente que fosse submetido/subordinado aos demais órgãos/poderes 

estatais. A independência sempre foi a característica mais almejada, sendo, pois, inaceitável 

que uma Corte de Contas tenha que ser adstrita ao desejo, e possíveis imprecisões, de um ou 

outro poder. Seu correto funcionamento, pautado em análises estritamente técnicas, depende 

do grau de autonomia destinado ao Tribunal. 

Considerando que o Tribunal do Tesouro não atendia aos anseios da 

sociedade, a luta por um ente autônomo de cerceamento dos gastos públicos continuou pelo 

período regencial. Um dos maiores entusiastas deste ideal foi o deputado cearense Manoel do 

Nascimento Castro e Silva, que defendeu ferrenhamente a criação de um Tribunal de Contas 

independente do Tesouro; porém para este parlamentar a corte contábil deveria ser 

responsável apenas ante a Assembléia-Geral, o que acabava por perpetuar uma vinculação58.  

Com a condução de D. Pedro II ao trono em 23 de julho de 1840 e 

considerando a reforma administrativa promovida em 1850, por meio do Decreto n⁰ 73659, 

                                                           
57 SIQUEIRA, Bernardo Rocha. Op. Cit. p. 151. 
58 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p. 30. 
59 SIQUEIRA, Bernardo Rocha. Op. Cit. p. 152. 
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confirmou-se a competência do antigo Tribunal do Tesouro Público Nacional sobre a suprema 

administração da Fazenda, sendo que os membros que o compunha eram advindos de 

nomeação imperial. Assim, o cenário do controle de finanças públicas não se alterava. 

Uma curiosidade acerca do referido Tribunal ocorreu com a 

promulgação do Decreto 2.343 de 185960. Este alterou substancialmente o caráter do órgão, 

dando-lhe competência de tribunal administrativo e corpo consultivo, além de conceder às 

suas decisões força de sentença judicial. Assim, passou a existir um órgão vinculado ao 

Executivo, mas com elementos mandamentais específicos do Judiciário, resultando essa 

dicotomia em um total dissenso.   

Por óbvio, esta confusão jurídica não agradava aos defensores da 

criação de um organismo autônomo. Mais uma vez – agora, no período do 2⁰ Império- 

observou-se os anseios por mudanças e maior controle dos gastos públicos, gerando 

indignação o fato do Tribunal do Tesouro ser composto de membros nomeados pelo 

Imperador, o que lhe conferia ampla discricionariedade acerca das finanças públicas. 

Corroborando tal argumento, Artur Adolfo Cotias e Silva (1999, p.31) 

descreve que a necessidade de criar um tribunal se fazia sentir entre os próprios membros do 

governo imperial. 

 

 

(...) a exemplo do contido no 

relatório do ministro da Fazenda do 

12⁰ Gabinete do 2⁰ Império, o 

senador mineiro Honório Hermeto 

Carneiro Leão, marquês do Paraná, 

apresentado em 1855. Naquele 

documento, sem necessariamente 

defender a criação de um Tribunal de 

Contas, reconheceu como 

“indispensável dividir a Diretoria de 

Contabilidade, criando-se uma outra 

encarregada exclusivamente de 

tomar as contas”  

 

Não só o fato do controle contábil estar adstrito às intempéries do 

Poder Executivo obstava uma correta administração dos gastos públicos. O pesquisador 

Bernardo Rocha Siqueira (1999, p.155) acrescenta a esta soma o fato de que, em cerca de 67 

anos de Império, “o Brasil teve 77 ministros da Fazenda, cabendo, portanto, em média, um 

mandato de 10 meses para cada um”. Isto se torna preocupante, tendo em vista que o prazo 

                                                           
60  Idem. Op. Cit. p. 154. 
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para prestação de contas era de até dois anos, fazendo com que os atos apurados nem sempre 

se referissem aos fatos decorridos sob a égide do então Ministro da Fazenda.  

Essa conjuntura impedia que os verdadeiros envolvidos nas possíveis 

irregularidades fossem responsabilizados, dificultando um controle tempestivo Isto gerava 

latente insatisfação dos partidos políticos da época. 

A esta insatisfação com o caminho que o governo trilhava, seguiram-se 

novas e infrutíferas propostas de mudança até a queda da monarquia brasileira em 1889. 

 

 

A queda do regime monárquico teve 

início por volta do ano de 1871. Três 

questões foram cruciais para tal. A 

Questão Religiosa, desentendimento 

entre Estado e Igreja, com o 

concurso do crescimento da 

maçonaria; as Questões Militares, 

com o surgimento, entre os militares, 

da simpatia pelos ideais 

republicanos, por uma nova ordem 

social, simpatia essa adquirida da 

convivência com os oficiais aliados 

nas guerras do Paraguai e Uruguai, 

movimento que dividiu os poderes 

político e militar; e um terceiro fator, 

a abolição da escravatura, ou a crise 

dela advinda (...)61 

 

 

A proclamação da República se deu em 15 de novembro de 1889 e com 

ela ocorreram as tão sonhadas mudanças na forma de controlar os gastos públicos, 

culminando, finalmente, com a criação de um Tribunal de Contas condizente com a sua tarefa 

fiscalizatória. 

 

2.3.  A REPÚBLICA E A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS: 

CONSTITUIÇÃO DE 1891. 

 

A República brasileira nasceu de um esforço conjugado de civis e 

militares, embora haja ocorrido massiva e decisiva participação dos militares, por óbvio, 

liderados por Deodoro da Fonseca.62 Na verdade, foi uma revolta estritamente militar, que 

                                                           
61 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p. 33 
62  Idem. Op. Cit. p. 34. 
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bem assessorada e divulgada pelo movimento civil resultou na entrada pacífica do país na 

República. 

A partir de 1890 é possível notar a eclosão de inúmeras mudanças. 

Como assevera Artur Adolfo Cotias e Silva (1999, p. 35), as “reformas de toda ordem se 

faziam necessárias em face da mudança de regime por que passava o país”. 

Neste diapasão, vê-se Rui Barbosa assumindo a pasta da Fazenda do 

governo de Deodoro da Fonseca, com brilhante atuação para a instituição do Tribunal de 

Contas. 

Vale destacar que o novo governo carecia de uma constituição na qual 

se pautar. Para tanto, pouco tempo depois de proclamada a República, o Marechal Deodoro da 

Fonseca baixou o decreto n⁰ 29, de 03 de dezembro de 1889, nomeando uma comissão de 

cinco membros para a elaboração de um projeto da primeira constituição republicana. Este 

projeto seria uma possível base para a discussão da Constituinte, a ser convocada no ano 

seguinte. 

Assim, em 1890, concluídos os trabalhos da comissão, tendo produzido 

texto revisado pelo próprio Rui Barbosa, foi aprovada, mediante Decreto n⁰ 510, de 22 de 

junho de 1890, proposição futuramente debatida na constituinte. 

Artur A. Cotias e Silva (1999, p. 35-36) assevera, neste ponto, que o 

texto a ser julgado pelo primeiro Congresso Constituinte da República – o qual estava 

previsto para ser convocado em 15 de setembro e 15 de dezembro de 1890, respectivamente- 

não fazia menção alguma sobre a instituição de um Tribunal de Contas.  

Por mais que Rui Barbosa fosse afeto a ideia de ter tal instituto ativo, o 

texto pré-constitucional fora produzido com demasiada pressa, no afã de que a Constituinte 

pudesse aprová-lo de pronto, o que acabou por gerar certas atecnias, falhas e ausências de 

institutos importantes para o país. 

Em meio a um turbilhão de transformações políticas e ideológicas pelo 

qual passava a nação, Rui Barbosa achou oportuno reavivar a chama da criação de um órgão 

independente de controle externo, fazendo ressurgir o desejo já expresso nos períodos 

regencial e imperial. 

 

 

Rui Barbosa julgou oportuno 

reacender as esperanças de dotar a 

nação de um tribunal de contas 

independente. Para tanto, procurou 

consolidar as diversas correntes de 
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pensamento sobre órgãos 

semelhantes existentes na Itália, 

França, Bélgica, Estados Unidos, 

entre outros, e baseou-se, 

principalmente, no antigo projeto de 

Alves Branco, adormecido desde 

1845, para apresentar, ele próprio, 

projeto de sua autoria, criando o 

Tribunal de Contas.63  

 

 

Diante deste momento histórico, o Ministro da Fazenda do governo 

provisório, Rui Barbosa, apresentou o Decreto n⁰ 966-A, de 07 de novembro de 1890, 

documento este que foi prontamente assinado pelo Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, 

chefe do governo provisório. Estava, pois, criado o Tribunal de Contas do Brasil. 

Rui Barbosa legou ao nosso país o patrocínio definitivo de criação da 

Casa de Contas mediante o inspirado texto do Decreto 966-A, que na sua exposição de 

motivos abarcava as seguintes características: 

 

 

(...) 

O Governo Provisório reconheceu a 

urgência inadiável de reorganizá-lo; 

e a medida que vem propor-vos é a 

criação de um Tribunal de Contas, 

corpo de magistratura intermediaria à 

administração e à legislatura, que, 

colocado em posição autônoma, com 

attribuições de revisão e julgamento, 

cercado de garantias – contra 

quaisquer ameaças, possa exercer as 

suas funções vitais no organismo 

constitucional, sem risco de 

converter-se em instituição de ornato 

aparatoso e inútil. 

(...) 

Já em 1845 entrava na ordem dos 

estudos parlamentares um projeto de 

Tribunal de Contas, traçado em 

moldes então assaz arrojados por um 

dos maiores ministros do Imperio: 

Manuel Alves Branco. 

Eis os termos em que se concebia 

essa proposta do Governo: 

“Art. 1° Além do Tribunal do 

Thesouro haverá na Capital do 

Imperio outra estação de Fazenda, 

                                                           
63 SILVA, Artur Cotias e. Op. Cit. p. 36. 
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que será denominada - Tribunal de 

Contas. 

(...) 

“Art. 8° São negócios da 

competência do Tribunal, e que por 

isso ficam separados do Tribunal do 

Thesouro: 

“1° Julgar anualmente as contas de 

todos os responsáveis por contas, 

seja qual for o Ministério a que 

pertençam, mandando-lhes dar 

quitação, quando correntes, e 

condenando-os, quando alcançados, 

a pagarem o que deverem, dentro de 

um prazo improrrogável, de que se 

dará parte ao Ministro e Secretario de 

Estado dos Negócios da Fazenda, 

para mandar proceder contra eles na 

forma das leis, si o não fizerem. 

“2° Marcar aos responsáveis, por 

dinheiros públicos, o tempo em que 

devem apresentar suas contas ao 

secretario do Tribunal; suspendendo 

os omissos, mandando prender os 

desobedientes e contumazes, e 

finalmente julgando à sua revelia as 

contas que tiverem de dar, pelos 

documentos que tiver, ou puder obter 

de quaisquer cidadãos, autoridades 

ou repartições publicas. 

(...) 

Convém levantar, entre o poder que 

autoriza periodicamente a despesa e 

o poder que quotidianamente a 

executa, um mediador independente, 

auxiliar de um e de outro, que, 

comunicando com a legislatura, e 

intervindo na administração, seja, 

não só o vigia, como a mão forte da 

primeira sobre a segunda, obstando a 

perpetração das infrações 

orçamentarias por um veto oportuno 

aos atos do executivo, que direta ou 

indireta, próxima ou remotamente 

discrepem da linha rigorosa das leis 

de finanças.64 

 

 

 

Como se observa do trecho destacado acima, o eminente jurista 

Rui Barbosa via o Tribunal de Contas quase como um ente sui generis, não podendo este ser 

                                                           
64 BRASIL. Decreto n⁰ 966-A, de 7 de novembro de 1890. Revista do Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 

30, n. 82, out/dez 1999. p. 254-263. 
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enquadrado nos poderes Legislativo, Judiciário ou Executivo. Também não entendia tal órgão 

como superior ou inferior aos supramencionados poderes, pois defendia a ausência de 

subordinação ou dependência entre os mesmos. Conclui-se, pois, tratar de um ente autônomo 

e moderador colocado entre os três poderes, sempre independente, hermeticamente livre das 

pressões advindas dos mesmos.  

Tinha-se, então, instituído - ao menos sob análise formal. - um 

Tribunal de Contas no Brasil, com atribuição de examinar, revisar e julgar os atos 

concernentes à despesa e receita de nosso recém criada República. 

Todavia, o tribunal carecia de regulamentação, visto que, apesar de 

constar disposto no Decreto 966-A, o projeto de texto constitucional a ser votado nada trazia 

sobre sua existência. Para alcançar os objetivos tão defendidos por Rui Barbosa foi proposta 

emenda aditiva, por José Hygino Duarte Pereira, aprovada sem mais discussões quando dos 

debates promovidos pela Constituinte. 65 

Por conseguinte, a constituição promulgada em 24 de fevereiro de 1891 

acabou por institucionalizar o Tribunal de Contas, nos termos do seu artigo 89, no Título V- 

Disposições Gerais: 

 

 

Art 89 - É instituído um Tribunal de 

Contas para liquidar as contas da 

receita e despesa e verificar a sua 

legalidade, antes de serem prestadas 

ao Congresso.   

Os membros deste Tribunal serão 

nomeados pelo Presidente da 

República com aprovação do 

Senado, e somente perderão os seus 

lugares por sentença66 

 

Este dispositivo sofreu fortes críticas, inclusive por parte de Rui 

Barbosa, tendo em vista o texto constitucional ter se utilizado da expressão “É instituído um 

Tribunal de Contas”, deixando, pois, a entender que apenas a constituição tinha o condão de 

criar tal órgão, em despeito do já disposto no Decreto n⁰ 966-A. Assim, observa-se que o 

artigo 89 da Carta Magna Republicana refletia um argumento inverossímil, já que não poderia 

ter criado um ente que já havia sido criado. 

                                                           
65 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p. 37. 
66 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm . Acessado em 29/06/13. 
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Bernardo R. Siqueira ressalta, que também na Constituição de 1891 

restou dúvida acerca da natureza jurídica do Tribunal de Contas- TC, posto que esta trazia em 

si um certo hibridismo. O tribunal exercia função controladora sob os poderes estatais, 

participava de decisões no âmbito legislativo e executivo, bem como exercia atividade 

judicante. Portanto, a fim de não acentuar a controvérsia acerca do tema, o legislador 

constituinte achou por bem reservar espaço no título “Das Disposições Gerais” para tratar do 

TC de forma desvinculada dos poderes da república. 

Por mais que se tenha criado o órgão – e até mesmo, tê-lo revestido da 

legitimidade constitucional -, a instalação propriamente dita do mesmo sofreu grandes 

obstáculos, a começar pela resistência manifesta do Dr. Tristão de Alencar Araripe, sucessor 

de Rui Barbosa no cargo de Ministro da Fazenda, em face do projeto de regulamentação 

interna do tribunal.67 

Tanto no mandato do Ministro Alencar Araripe, como no de seu 

sucessor Ministro Rodrigues Alves, houve sério boicote às funções exercidas pela egrégia 

corte de contas, sendo, até mesmo, apresentado projeto de regulamentação que retirava parte 

da independência conferida ao Tribunal pela própria Constituição de 1891.68 

Todavia, para alívio dos defensores do TC, em 1892, assumiu o 

Ministério da Fazenda, o Tenente-coronel Innocêncio Serzedello Corrêa, que, mediante o 

Decreto n⁰ 1.166, o qual regulamentava a Lei n.23 de 1891, na parte referente ao Ministério 

da Fazenda, instituiu o Regimento Interno da corte de Contas, mantendo sua competência na 

forma da Constituição de 1891.69 

Assim sendo, a instituição fiscalizadora pôde, então, por meio de 

registro prévio com veto impeditivo absoluto tornar os atos governamentais ineficazes e esta 

decisão tinha força de coisa julgada.70 

O citado decreto emprestou ao tribunal o caráter de Tribunal de Justiça, 

atribuindo às suas decisões força de sentença:  

 

 

Art. 28. O Tribunal de Contas tem jurisdicção propria e privativa 

sobre as pessoas e as materias sujeitas á sua competencia; funcciona 

                                                           
67 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p 42. 
68 SIQUEIRA, Bernardo Rocha. Op. Cit. p. 160. 
69 Idem. Ibidem. 
70 MONTEBELLO, Marianna. Os tribunais de contas e o controle das finanças públicas. Revista do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais- TCE/MG, Minas Gerais. Vol.. 31, n. 2, 1999. Disponível em: < 
http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/1999/02/-sumario> Acessado em: 13/07/13  
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como Tribunal de Justiça, e as suas decisões definitivas teem força de 

sentença com execução apparelhada.71 

 

 

Serzedello Corrêa foi um dos grandes ícones de defesa do Tribunal de 

Contas, lutando para a sua implantação efetiva apesar da resistência e antipatia demonstrada 

pelo então Presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, que questionava o aspecto da 

economicidade, em função dos gastos que uma Corte desta ordem geraria para o país, bem 

como o aspecto das modificações que o controle direto do tribunal acarretaria nos demais 

órgãos. Na verdade, havia ali uma certa apreensão do Presidente quanto ao possível 

cerceamento de sua atuação no âmbito fiscal. 

O sistema, obviamente, desagradava à muitos, o que impulsionou um 

movimento em prol da diminuição dos poderes fiscalizatórios do órgão. Tais movimentos 

defendiam a extinção do controle prévio de contas pelo tribunal, assim como o fim do poder 

de veto impeditivo absoluto das propostas de gastos públicos.72 

Em 1893, desgostoso com a tentativa de desestruturação do Tribunal de 

Contas, capitaneada por Floriano Peixoto e seus correligionários, o Ministro Serzedello 

Corrêa se demitiu, mas nunca deixou de militar em face da autonomia do órgão. 

Apesar de todos os obstáculos enfrentados, a Corte de Contas já era um 

órgão constitucionalmente consumado, fato do qual nenhum Estado denominado democrático 

poderia se esquivar. 

As atribuições de controle prévio de contas prosperaram em detrimento 

dos desejos escusos dos políticos da época, que sentiram o impacto que tal atribuição tinha em 

sua discricionariedade financeira. 

 

 

No período compreendido entre 1893 

e 1934 institucionalizou-se o 

controle financeiro preventivo como 

forma de atuação do Tribunal de 

Contas, registrando previamente as 

despesas e julgando as contas dos 

agentes arrecadadores, bem como 

                                                           
71 BRASIL. Decreto n. 1.166, de 17 de dezembro de 1892. Dá regulamento para execução da lei n. 23 de 30 de 

outubro de 1891, na parte referente ao Ministerio da Fazenda. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1166-17-dezembro-1892-523025-publicaca 

ooriginal-1-pe.html> Acessado em: 05/2013. 
72 MIRANDA, Francisco Cavalcante de Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, de 

1969. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 246. 
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aqueles responsáveis pelo patrimônio 

público.73 

 

 

Por fim, como um balanço geral do período, pode-se dizer que na 

República chegamos a grandes avanços no âmbito da política e administração pública. A 

promulgação de uma constituição condizente com seu tempo; a opção por um sistema de 

governo presidencialista; onde o presidente da República, chefe do Poder Executivo, passou a 

ser eleito pelo voto direto para um mandato de quatro anos, sem direito à reeleição - podendo 

votar todos os homens alfabetizados maiores de 21 anos -; o Poder Legislativo sendo exercido 

pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, sem 

pressões de um poder moderador; os estados com seus governantes, denominados presidentes 

estaduais, com eleição pelo voto direto; a consagração de um Estado laico, bem como a 

efetiva instituição do Tribunal de Contas, foram os sinais da instauração permanente da 

democracia brasileira, que, apesar dos abalos sofridos nos capítulos de nossa história, não 

cansa de retornar cada dia mais pujante. 

 

2.4. REVOLUÇÃO DE 1930 E A ALTERAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 

DO TRIBUNAL DE CONTAS 

 

Durante todo o período denominado de “República Velha”, primou-se 

pelo exercício de um governo eminentemente oligárquico, em que se alternaram no poder as 

elites mineira e paulista, respectivamente, grandes produtoras de leite e café (política do Café 

com leite). Por este motivo, manteve-se uma política agroexportadora, que dependia do 

consumo das grandes potências mundiais da época. 

Este fato levou o país a grandes oscilações econômicas, principalmente 

nas primeiras décadas do século XX, em face do momento de crise capitalista, pautado no 

colapso das especulações financeiras, que culminaram no “crash” da Bolsa de Valores de 

Nova York em 1929.74 

Restava, pois, um panorama econômico incerto, em que as próprias 

oligarquias não conseguiram manter uma posição política homogênea. A “Política do Café 

com Leite” começava a ruir. O Presidente, de origem paulista, Washington Luíz, resolveu 

                                                           
73 CASTARDO, Hamilton Fernando. Natureza Jurídica do Tribunal de Contas no Ordenamento Brasileiro. 

Dissertação de Mestrado. Piracicaba. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Metodista de 

Piracicaba – UNIMEP . 2007. p. 53 
74 FREITAS NETO, José Alves de. TASINAFO, Célio Ricardo. História Geral do Brasil. São Paulo: Harbra, 

2006. p. 595-606. 
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apoiar a candidatura de seu conterrâneo Julio Prestes, rompendo com a comum alternação no 

poder das elites mineira/paulista. 

Para tanto, a resposta foi quase imediata, formando-se um grupo 

dissidente- a Aliança Liberal- constituído, principalmente, pela elite mineira, gaúcha e 

paraibana, que apoiou a candidatura de Getúlio Dorneles Vargas.75 Sua plataforma eleitoral 

incluía um pacote de ideias reformistas, dentre elas a instituição de uma normatização 

trabalhista e o desenvolvimento industrial do país. 

Júlio Preste ganhou a eleição daquele ano com uma boa margem de 

votos (57%), porém com o auxílio das forças militares, o movimento liberal encabeçado por 

Getúlio articulou a derrubada do governo oligárquico de Prestes.76 

Com a vitória da Revolução de 1930, e o consequente fechamento do 

Congresso Nacional, a Corte de Contas sofreu modificações latentes no âmbito de suas 

atribuições. O Decreto n⁰ 19.398/30, que veio subjugar a constituição de 1891, restringiu a 

competência do Tribunal, tendo em vista trazer dispositivo definindo que o governo 

provisório iria exercer de maneira discricionária, e em toda a sua plenitude, as funções e 

atribuições do poder Executivo e Legislativo.77 

Por este motivo, digno destacar as conclusões de Bernardo Rocha 

Siqueira (1999, p. 176) quanto a este momento histórico vivido pela Corte de Contas. Em sua 

análise, o Tribunal perdeu a competência de realizar previamente a análise das despesas e 

vetá-las quando fosse conveniente. Tal registro de gastos passou a ser feito apenas um mês 

após da realização dos empenhos, o que limitava muito a sua atuação. 

Perdeu também a atribuição de avaliar contratos e procedimentos de 

concorrência para compras e serviços públicos, vez que estes foram dispensados pelo Decreto 

n⁰ 19.549, de 30 de dezembro de 1930.  

Além disto, consoante o autor supramencionado, houve a extinção das 

delegações do Tribunal de Contas junto às repartições públicas, culminando, pois, com a 

                                                           
75 Idem. Ibidem 
76 Idem. Ibidem 
77 BRASIL. Decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930. Institue o Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil, e dá outras providencias Disponível em: <http://legis.senado 

.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=37246&> Acessado em:29/06/2013. 

Art. 1º O Governo Provisório exercerá discricionariamente, em toda sua plenitude, as funções e atribuições, não 

só do Poder Executivo, como tambem do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembléia Constituinte, estabeleça 

esta a reorganização constitucional do país; 

Parágrafo único. Todas as nomeações e demissões de funcionários ou de quaisquer cargos públicos, quer sejam 

efetivos, interianos ou em comissão, competem exclusivamente ao Chefe do Governo Provisório. 
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dispensa de qualquer formalidade, perante o ente fiscalizador, relativa às despesas com 

pessoal e outras descritas na Lei Orçamentária.78 

Vale salientar que, neste período, a Corte de Contas nada mais era que 

um órgão esvaziado, cujas competências haviam sido brutalmente dizimadas. 

 

2.5. CONSTITUIÇÃO DE 1934 

 

Como fora prometido no início do governo “provisório” de Getúlio 

Vargas, a Constituinte foi convocada a fim de dirimir a incerteza jurídica do país e criar a 

Carta Magna.79 

Esta Constituição, promulgada em 16 de julho de 1934, trazia em seu 

corpo o princípio federalista, bem como ampliava a atuação da União no que diz respeito à 

ordem econômica e social.80 Criou-se, por consequência da política populista de Getúlio, a 

Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, o salário mínimo, o limite de jornada laboral de oito 

horas diárias, férias remuneradas, e o direito ao repouso semanal. 81 

Assim como todas estas inovações, o perfil do Tribunal de Contas só 

foi restaurado com o advento da Carta Magna de 1934. Disciplinado nos artigos 99 a 102, na 

Seção II, do Capítulo VI, intitulado “Dos Órgãos de Cooperação nas Atividades 

Governamentais”, passou o tribunal a exercer as seguintes atividades:  

Competia-lhe acompanhar a 

execução orçamentária e julgar as 

contas dos responsáveis por 

dinheiros ou bens públicos. Os 

contratos deveriam ser registrados 

pelo Tribunal de Contas para 

serem considerados perfeitos e 

acabados. A recusa no registro 

suspendia a execução do contrato 

até o pronunciamento do Poder 

Legislativo. Também, registrava 

qualquer ato de Administração 

Pública, no qual resultasse 

obrigação de pagamento pelo 

Tesouro Nacional, ou por conta 

                                                           
78 SIQUEIRA, Bernardo Rocha. Op. Cit. p. 176-177. 
79 FREITAS NETO, José Alves de. TASINAFO, Célio Ricardo. História Geral do Brasil. São Paulo: Harbra, 

2006. p. 665. 
80 CASTARDO, Hamilton Fernando. Natureza Jurídica do Tribunal de Contas no Ordenamento Brasileiro. 

Piracicaba, 2007, Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Metodista 

de Piracicaba – UNIMEP .Piracicaba, 2007. p. 54 
81 FREITAS NETO, José Alves de. TASINAFO, Célio Ricardo. Op. Cit. p. 665. 
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deste e emitia parecer prévio, no 

prazo de trinta dias, sobre as 

contas que o Presidente da 

República prestava anualmente à 

Câmara dos Deputados. 

Os Ministros do Tribunal de 

Contas eram nomeados pelo 

Presidente da República, com 

aprovação do Senado Federal, e 

tinham as mesmas garantias dos 

Ministros da Corte Suprema. 

Quanto à organização do seu 

Regimento Interno e da sua 

Secretaria tinha as mesmas 

atribuições dos Tribunais 

Judiciários.82 

 

 

Portanto, considerando sua topografia no texto constitucional e suas 

atribuições, o ente fiscalizador passou a ser entendido como um órgão de cooperação dos 

Poderes, exercendo atividades fiscalizatórias e orçamentárias do Estado. 

Como observa Hamilton Fernando Castardo, o TC tinha como 

atribuição, mais uma vez, julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e bens públicos, o 

que reevidencia sua atuação judicante, se situando tanto no Poder Judiciário, como no 

Legislativo. Tem-se novamente um órgão híbrido83. 

 

2.6. CONSTITUIÇÃO DE 1937 

 

Com a eminência de novas eleições presidenciais, marcadas para 

janeiro de 1938, Getúlio Vargas demonstrou que a aparência democrática dada pela 

Constituição de 1934, nada mais era que um véu tênue tecido a fim de mascarar suas 

verdadeiras intenções ditatoriais. Isto restou claro antes mesmo da instauração do Estado 

Novo, conforme assevera Artur Adolfo Cotias e Silva84: 

 

 

O Tribunal de Contas sentiu o peso 

do autoritarismo de Vargas antes 

mesmo da implantação do novo 

                                                           
82 CASTARDO, Hamilton Fernando. Natureza Jurídica do Tribunal de Contas no Ordenamento Brasileiro. 

Dissertação de Mestrado. Piracicaba. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Metodista de 

Piracicaba – UNIMEP . 2007. p. 54 
83 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 408. 
84 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. 1999. p. 74 
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regime. As contas do exercício de 

1936 – cujo Relator foi o ministro 

Francisco Thompson Flores – 

mereceram parecer contrário à 

aprovação, acolhido pelo Plenário da 

Corte em sessão de 26 de abril de 

1937. Foi aquela a primeira e única 

vez em que tal fato ocorreu. 

A Câmara dos Deputados, entretanto, 

por força do Decreto Legislativo n⁰ 

101, de 25 de agosto seguinte, 

acolhendo Mensagem do Presidente 

da República a ela encaminhada em 

15 de maio pelo ministro da Fazenda, 

declarou-as aprovadas. 

A atitude, adotada com amparo em 

critérios estritamente técnicos, 

custaria caro ao ministro Thompson 

Flores. Por ato do governo foi ele 

posto em disponibilidade, não mais 

regressando ao Tribunal, vindo a ser 

aposentado anos depois, em 30 de 

outubro de 1950. 

 

 

Pautando-se na bandeira anticomunista, e se fiando no medo do povo 

de que tal “ameaça” tomasse conta do país, Getúlio e seus aliados denunciaram um possível 

plano elaborado pelos comunistas para tomar o poder. Mais tarde, o citado plano ficou 

conhecido como Plano Cohen e teve como reflexo direto a autorização do Congresso quanto a 

ampliação dos poderes políticos de Vargas.85 

Assim, considerando a instabilidade criada pela intentona comunista e 

pela notícia de um plano de ascensão ao poder de tal grupo, Getúlio facilmente se reconduziu 

ao cargo máximo do poder executivo, promovendo o golpe político que ensejaria o início do 

período denominado Estado Novo. 

Posto isto, foi outorgada a Constituição de 1937, cujo texto tinha sido 

elaborado por Francisco Campos, sob a influencia do ideário fascista europeu, com suas 

características autoritárias e centralistas. Claramente inspirada no modelo polonês, ficou 

conhecida como a constituição Polaca, trazendo, pois, a forte predominância do Poder 

Executivo em face dos demais poderes.86 

                                                           
85 FREITAS NETO, José Alves de. TASINAFO, Célio Ricardo. Op. Cit. p. 667. 
86 FREITAS NETO, José Alves de. TASINAFO, Célio Ricardo. Op. Cit. p. 667. 
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No preâmbulo da Constituição de 1937, outorgada em 10 de novembro 

daquele ano, Getúlio justifica a instauração da Estado Novo, se fiando nos seguintes 

argumentos: 

 

 
ATENDENDO às legitimas 

aspirações do povo brasileiro à paz 

política e social, profundamente 

perturbada por conhecidos fatores de 

desordem, resultantes da crescente a 

gravação dos dissídios partidários, 

que, uma, notória propaganda 

demagógica procura desnaturar em 

luta de classes, e da extremação, de 

conflitos ideológicos, tendentes, pelo 

seu desenvolvimento natural, 

resolver-se em termos de violência, 

colocando a Nação sob a funesta 

iminência da guerra civil;      

 ATENDENDO ao estado de 

apreensão criado no País pela 

infiltração comunista, que se torna 

dia a dia mais extensa e mais 

profunda, exigindo remédios, de 

caráter radical e permanente;  

ATENDENDO a que, sob as 

instituições anteriores, não dispunha, 

o Estado de meios normais de 

preservação e de defesa da paz, da 

segurança e do bem-estar do povo;  

Com o apoio das forças armadas e 

cedendo às inspirações da opinião 

nacional, umas e outras 

justificadamente apreensivas diante 

dos perigos que ameaçam a nossa 

unidade e da rapidez com que se vem 

processando a decomposição das 

nossas instituições civis e políticas;  

Resolve assegurar à Nação a sua 

unidade, o respeito à sua honra e à 

sua independência, e ao povo 

brasileiro, sob um regime de paz 

política e social, as condições 

necessárias à sua segurança, ao seu 

bem-estar e à sua prosperidade, 

decretando a seguinte Constituição, 

que se cumprirá desde hoje em todo 

o Pais: 87 

 

 

                                                           
87BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937.  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm . Acessado em: 02/07/2013. 
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Ante o exposto, ressalta-se que uma das primeiras medidas do ditador 

foi o fechamento do Congresso Nacional e com isso a consequente perda de força do Tribunal 

de Contas. Neste período, que durou de 1937 a 1945, o órgão fiscalizador teve suas 

atribuições completamente esvaziadas, sendo quase uma sombra do antes havia sido. 

O Tribunal apareceu na Constituição de 1937 em apenas um artigo, 

qual seja, o 114, que dispunha suas atribuições da seguinte maneira: 

 

 
Art 114 - Para acompanhar, 

diretamente ou por delegações 

organizadas de acordo com a lei, a 

execução orçamentária, julgar das 

contas dos responsáveis por 

dinheiros ou bens públicos e da 

legalidade dos contratos celebrados 

pela União, é instituído um Tribunal 

de Contas, cujos membros serão 

nomeados pelo Presidente da 

República, com a aprovação do 

Conselho Federal. Aos Ministros do 

Tribunal de Contas são asseguradas 

as mesmas garantias que aos 

Ministros do Supremo Tribunal 

Federal.  

Parágrafo único - A organização do 

Tribunal de Contas será regulada em 

lei. 88 

 

 

Como elemento agravante, o seu parágrafo único trouxe a delimitação 

de sua organização adstrita à lei ordinária. Além disso, sua atuação acabou por ser vinculada 

ao Ministério da Fazenda, ficando bastante limitada. O Tribunal passou a ser considerado 

parte integrante da estrutura daquele ministério, “por cujo orçamento corriam as dotações 

orçamentárias de suas despesas”89 

Neste diapasão, o Poder Executivo e o Legislativo foram concentrados 

nas competências presidenciais; enquanto o Tribunal de Contas encontrava-se em uma 

posição pouco confortável entre ambos os poderes sem ao menos exercer nenhum tipo de 

atividade que pudesse justificar sua filiação exclusiva com um ou outro poder 

especificamente. 

Esta dúvida quanto à natureza jurídica do supramencionado tribunal é 

bastante justificável, tendo em vista estar vinculado e dependente da estrutura do Executivo – 

                                                           
88  Idem. 
89 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. op. Cit. 1999. p. 75 
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vez que estava intimamente atrelado ao Ministério da Fazenda-, e ao mesmo tempo ter a 

Constituição o abrigado junto aos órgãos do Poder Judiciário no artigo 114. Ademais, a 

Polaca manteve a sua função judicante o que também o aproximava de tal poder. 

Todavia, nas palavras de Hamilton Castardo, sua atuação perante o 

Executivo foi vastamente desconfigurada, já que o novo texto da Carta Magna nada trazia 

acerca da emissão de parecer prévio da Corte Contábil sobre as contas apresentadas pelo 

Chefe da nação. Assim, o presidente exercia, sem controle algum, escolha sobre a aplicação 

das receitas públicas. 

Portanto, muito acertada é a observação de Artur Adolfo Cotias e Silva 

ao observar que: 

 

 

(...) o Presidente da República 

prestava as contas de sua gestão, o 

Tribunal emitia parecer não 

opinativo e o próprio presidente da 

república as aprovava, por meio de 

decreto-lei. (SILVA, 1999, p. 76) 

 

 

Conclui-se que esta constituição foi extremamente desfavorável à 

Colenda Corte de Contas; mesmo assim seu texto não era ilógico, uma vez que a tendência de 

toda Carta Magna é refletir o âmbito temporal em que foi produzida, o que, por conseguinte, a 

fazia ter o caráter autoritário do regime político exercido por Getúlio Vargas – a ditadura do 

Estado Novo. 

.  

2.7. CONSTITUIÇÃO DE 1946 

 

Esta Carta Magna, ao contrario de sua antecessora, favoreceu 

visivelmente a Corte fiscalizadora, renovando suas competência, restaurando funções e 

reconhecendo o papel fundamental exercido por este órgão no que se refere ao Controle 

Externo dos gastos públicos. 

O panorama histórico que envolvia esta constituição era um tanto 

quanto conturbado. Havia decorrido cerca de um ano do fim da Segunda Guerra Mundial, o 

período ditatorial de Vargas também chegara ao fim, e novamente o mundo clamava por 

modificações profundas na ordem econômica, afim de aplacar os efeitos devastadores do 

conflito bélico. 
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No Brasil, ainda se tentava dizimar o ranço autoritário deixado pela 

política do “Estado Novo” e, por consequência, surgiu nova tendência ao reforço dos 

mecanismos de controle dos dispêndios de orçamento público. 

Por óbvio, o país – assim como o restante do mundo – sofria o reflexo 

da guerra e enfrentava uma economia fragilizada, a elevação do custo de vida, a total 

desordem salarial, inflação, bem como os déficit orçamentários devido aos vultuosos gastos 

feitos em face do conflito armado mais sangrento do século.90 

Portanto, o fortalecimento das instituições de contas pelo mundo, além 

de uma tendência otimista, refletia um ato necessário para que os Estados Nacionais 

retomassem o rumo econômico. 

No nosso país, o ressurgimento do Tribunal de Contas formou um 

“forte elo na corrente de redemocratização do país, aliado ao reforço das instituições e da 

garantia das liberdades individuais”.91 

A constituição promulgada em 18 de setembro de 1946 trouxe o 

Tribunal de Contas inserto nos artigos 76 e 77, no Título I, Capítulo II, que tratava sobre o 

orçamento no poder Legislativo. O tratamento dado ao órgão trazia as seguintes 

características:  

 
Art 76 - O Tribunal de Contas tem a 

sua sede na Capital da República e 

jurisdição em todo o território 

nacional.  

§ 1º - Os Ministros do Tribunal de 

Contas serão nomeados pelo 

Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pelo Senado 

Federal, e terão os mesmos direitos, 

garantias, prerrogativas e 

vencimentos dos Juízes do Tribunal 

Federal de Recursos.  

§ 2º - O Tribunal de Contas exercerá, 

no que lhe diz respeito, as atribuições 

constantes do art. 97, e terá quadro 

próprio para o seu pessoal.  

Art 77 - Compete ao Tribunal de 

Contas:  

 I - acompanhar e fiscalizar 

diretamente, ou por delegações 

criadas em lei, a execução do 

orçamento;  

                                                           
90 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p. 82-83 
91 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p. 83. 
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 II - julgar as contas dos responsáveis 

por dinheiros e outros bens públicos, 

e as dos administradores das 

entidades autárquicas;  

 III - julgar da legalidade dos 

contratos e das aposentadorias, 

reformas e pensões.  

§ 1º - Os contratos que, por qualquer 

modo, interessarem à receita ou à 

despesa só se reputarão perfeitos 

depois de registrados pelo Tribunal 

de Contas. A recusa do registro 

suspenderá a execução do contrato 

até que se pronuncie o Congresso 

Nacional.  

§ 2º - Será sujeito a registro no 

Tribunal de Contas, prévio ou 

posterior, conforme a lei o 

estabelecer, qualquer ato de 

Administração Pública de que resulte 

obrigação de pagamento pelo 

Tesouro nacional ou por conta deste.  

 § 3º - Em qualquer caso, a recusa do 

registro por falta de saldo no crédito 

ou por imputação a crédito impróprio 

terá caráter proibitivo. Quando a 

recusa tiver outro fundamento, a 

despesa poderá efetuar-se, após 

despacho do Presidente da 

República, registro sob reserva do 

Tribunal de Contas e recurso ex 

officio para o Congresso Nacional.  

§ 4º - O Tribunal de Contas dará 

parecer prévio, no prazo de sessenta 

dias, sobre as contas que o Presidente 

da República deverá prestar 

anualmente ao Congresso Nacional. 

Se elas não lhe forem enviadas no 

prazo da lei, comunicará o fato ao 

Congresso Nacional para os fins de 

direito, apresentando-lhe, num e 

noutro caso, minucioso relatório de 

exercício financeiro encerrado 

 

 

Fica demasiado claro que, pautado na sua topografia, o Tribunal fazia 

parte do Poder Legislativo, auxiliando-o com o controle do orçamento nacional, conforme se 

observa no artigo 22: 

 

 

Art 22 - A administração financeira, 

especialmente a execução do 

orçamento, será fiscalizada na União 
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pelo Congresso Nacional, com o 

auxílio do Tribunal de Contas, e nos 

Estados e Municípios pela forma que 

for estabelecida nas Constituições 

estaduais. 

 

 

As competências atribuídas pela Constituição de 1934 foram 

reestabelecidas, acrescidas porém, do encargo de julgar as concessões de aposentadorias, 

pensões e reformas das mesmas, assim como as contas dos administradores das entidades 

autárquicas.92 

Tinha, pois ampla atuação tanto de forma prévia quanto a posteriori, 

emitindo vetos absolutos ou relativos com registros sob reserva acerca dos atos de sua 

atribuição fiscalizatória. 

Destaca-se, pois, que o Poder Executivo, agora desvinculado do 

Tribunal de Contas, também passaria por exame contábil, já que era atribuição do citado ente 

a produção de parecer prévio, no prazo de sessenta dias, sobre as contas prestadas anualmente 

pelo Presidente da República ao Congresso Nacional. 

Neste panorama, vê-se ainda que a atuação judicante permanecia 

arraigada ao Tribunal, o que levava a sérias discussões quanto ao seu enquadramento apenas 

no âmbito do Poder Legislativo, como se via no texto constitucional. 

Das considerações de Pontes de Miranda, assevera-se que a 

manutenção da atribuição de julgar – fossem as contas dos administradores públicos, 

Presidente da República ou os procedimentos concessivos de aposentadoria, revisão e 

pensões- trazia o Tribunal de Contas para a seara do Poder Judiciário, criando, por fim, um 

ente formalmente vinculado ao Legislativo e materialmente atrelado ao Judiciário.93  

No intuito de dirimir as controvérsias jurídicas, foi aprovada a lei 

orgânica da Corte Fiscalizadora, Lei n° 830, de 23 de setembro de 1949, regulamentando os 

dispositivos constitucionais, que veio a tratar o Tribunal de Contas como órgão auxiliar do 

Poder Legislativo na fiscalização da administração financeira da União e especialmente na 

execução do orçamento.94 

                                                           
92 MONTEBELLO, Marianna. Os tribunais de contas e o controle das finanças públicas. Revista do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais- TCE/MG, Minas Gerais. Vol.. 31, n. 2, 1999. Disponível em: < 
http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/1999/02/-sumario> Acessado em: 13/07/13 .  
93 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, de 

1969. op. cit., 1973. p. 338. 
94 CASTARDO, Hamilton Fernando. Op. Cit. 2007. p. 59. 
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A autonomia do Tribunal viveu dias de glória neste período, até chegar 

ao ano de 1964, quando o país mergulhou novamente na ditadura, desta vez formalizada pelos 

militares. 

 

2.8. CONSTITUIÇÃO DE 1967 

 

Como se observa em todo o processo histórico aqui apresentado, há 

sempre uma forte tendência do novo sistema político retornar às bases de seu antecessor mais 

remoto. Por este motivo, mesmo tendo sido louvável a renovação proposta pela Constituição 

de 1946, a Carta Maior de 1967 retrocedeu aos elementos ditatoriais contidos no texto 

constitucional de 1937, retirando do Tribunal de Contas suas competências precípuas.  

Quase como se a história se resumisse a um movimento cíclico, onde se 

alternam restrições e concessões de competências constitucionais à Corte de Contas, esta só 

veria sua atribuição restaurada com o advento da CRFB de 1988. 

Portanto, com a queda de João Goulart, e a ascensão ao poder do 

Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, deu-se a efetiva implantação do regime 

militar, no qual o poder Executivo legislava mediante os famosos Atos Institucionais- AI’s e 

por emendas constitucionais.95 

Os militares atribuíram a si mesmos um caráter supraconstitucional, 

facultando ao presidente (também militar) legislar sobre qualquer matéria por meio de 

decretos-leis e AI’s, bem como cassar mandatos e suspender os direitos políticos dos 

cidadãos.96 

Por conseguinte, há de se esperar que o Tribunal de Contas, sendo 

tratado por uma nova Carta de cunho restritivo às liberdades democráticas, viesse a ser 

altamente prejudicado, tendo o controle externo sofrido com os reflexos negativos das 

alterações constitucionais. 

Assim, com a semi-outorga, em 15 de março de 1967, do texto 

constitucional, que reuniu os elementos já dispostos nos Atos Institucionais em vigor, bem 

como dos decretos advindos do presidente, o Tribunal de Contas ganhou tratamento nos 

artigos 71 a 73, perdendo funções e se enquadrando como órgão auxiliar do Congresso 

Nacional. 

                                                           
95 FREITAS NETO, José Alves de. TASINAFO, Célio Ricardo. Op. Cit. p. 839. 
96 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p. 103-104. 
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Todavia, vale destacar o entendimento de Celso Antonio Bandeira de 

Mello acerca da natureza jurídica da Corte de Contas em face da constituição vigente: 

 

(...) embora apontado como órgão 

auxiliar do Poder Legislativo, o 

Tribunal de Contas não faz parte 

deste Poder. Não é órgão que o 

integre e não está subordinado ou 

controlado por ele. Deveras, os 

vínculos de subordinação ou tutela 

administrativa são os vínculos 

possíveis para que se considere que 

um órgão está integrado ou 

enquadrado na intimidade de um 

certo Poder, que lhe compõe a 

estrutura. — Assim, resulta claro que 

o Tribunal de Contas, conquanto seja 

um órgão auxiliar do Poder 

Legislativo, como reza a Carta do 

País, não é, todavia, órgão 

pertencente ao Poder Legislativo.97 

 

 

Além desta possível vinculação com o Poder Legislativo, o Tribunal de 

Contas ficou adstrito também ao Poder Executivo – responsável pela execução do controle 

interno das finanças – a quem deveria representar acerca de irregularidades e abusos 

verificados na gestão financeira e orçamentária, coforme dispõe o artigo 73, § 4⁰. 

As competências do Tribunal aparecem no art. 71, da seguinte forma: 

 

 

Art 71 - A fiscalização financeira e 

orçamentária da União será exercida 

pelo Congresso Nacional através de 

controle externo, e dos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo, 

instituídos por lei.  

§ 1º -O controle externo do 

Congresso Nacional será exercido 

com o auxílio do Tribunal de Contas 

e compreenderá a apreciação das 

contas do Presidente da República, o 

desempenho das funções de auditoria 

financeira e orçamentária, e o 

julgamento das contas dos 

administradores e demais 

responsáveis por bens e valores 

públicos.  

                                                           
97 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Funções do Tribunal de Contas. Revista de Direito Público, São Paulo: 

n. 72, out./dez. 1984. p. 136. 
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§ 2º - O Tribunal de Contas dará 

parecer prévio, em sessenta dias, 

sobre as contas que o Presidente da 

República prestar anualmente. Não 

sendo estas enviadas dentro do 

prazo, o fato será comunicado ao 

Congresso Nacional, para os fins de 

direito, devendo o Tribunal, em 

qualquer caso, apresentar minucioso 

relatório do exercício financeiro 

encerrado.  

 § 3º - A auditoria financeira e 

orçamentária será exercida sobre as 

contas das unidades administrativas 

dos três Poderes da União, que, para 

esse fim, deverão remeter 

demonstrações contábeis ao Tribunal 

de Contas, a quem caberá realizar as 

inspeções que considerar necessárias.  

 § 4º - O julgamento da regularidade 

das contas dos administradores e 

demais responsáveis será baseado em 

levantamentos contábeis, certificados 

de auditoria e pronunciamentos das 

autoridades administrativas, sem 

prejuízo das inspeções referidas no 

parágrafo anterior.  

§ 5º - As normas de fiscalização 

financeira e orçamentária 

estabelecidas nesta seção aplicam-se 

às autarquias.  

 

 

Cabia ainda à Corte, em verificando irregularidades nas despesas de 

qualquer natureza, inclusive as decorrentes de contratos, aposentadorias, revisões e pensões, 

assinar prazo razoável para que o órgão da Administração Pública adotasse as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei e,no caso do não atendimento, sustar a execução do 

ato, exceto em relação aos contratos. 

Todavia, o ato sustado pelo Tribunal poderia ser executado por ordem 

do Presidente da República, ad referendum do Congresso, o que esvaziava a atribuição e a 

efetividade das decisões do órgão fiscalizador.98 

Em resumo, conforme observado pelo Presidente do Tribunal de 

Contas à época, Antonio de Freitas Cavalcanti, as perdas do Tribunal foram consideráveis, 

consistindo em: 

Perde o Tribunal, por inteiro, o 

controle dos atos da gestão 

                                                           
98 CASTARDO, Hamilton Fernando. Op. Cit. p.62 
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financeira, segundo os princípios 

consagrados no Direito 

Constitucional do país, com 

fundamento na jurisdição preventiva, 

na expressão de Rui Barbosa; perde a 

competência de julgar a legalidade 

de contrato, das aposentadorias, 

reformas e pensões; perde a 

atribuição de acompanhar, passo a 

passo, a execução orçamentária; 

perde a competência de manter 

controle direto sobre as contas dos 

responsáveis por dinheiros e outros 

bens públicos, e as dos 

administradores das entidades 

descentralizadas. O Poder Executivo 

passa, portanto, a exercer as funções 

até então deferidas ao órgão de 

fiscalização e controle das finanças 

do Estado, erigindo-se, de instituição 

fiscalizada, em instituição 

fiscalizadora, através de controle 

interno. 99 

 

 

Ainda, com o advento do Decreto-Lei n⁰ 199, de 25 de fevereiro de 

1967, estabeleceu-se a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, e com esta houve a perda de mais 

uma atribuição, qual seja, o acompanhamento integral da execução orçamentária, pois este 

seria função do controle interno exercido pelo Executivo.100 

É fato notório que o texto constitucional de 1967 recebeu fortes críticas 

e foi alvo de oposição das classes sociais - que promoviam protestos em face do regime 

militar -, assim como do próprio Congresso Nacional. 

Este impasse entre o Governo e o Congresso foi um dos motivos que 

levaram a elaboração do terrível Ato Institucional n⁰ 5, que decretou o recesso do Congresso, 

dando ao Poder Executivo ampla “prerrogativa de legislar sobre todos os assuntos”101. 

Por força do AI 5 a Constituição de 1967 foi praticamente inutilizada, 

substituída por uma sequencia de atos institucionais e complementares que passaram a 

representar o núcleo legislativo do regime. 

Em 17 de outubro de 1969, foi assinada a Emenda Constitucional n⁰ 1, 

que na prática viria a ser a nova Carta Magna nacional. Com a outorga desta emenda, o 

Tribunal de Contas não deteria mais a competência para mandar sustar a execução de atos 

                                                           
99 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p. 105 
100 Idem. Ibidem.  
101 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p.119. 



52 
 

relativos a aposentadorias, reformas e pensões, ficando apenas responsável pela apreciação, 

para fins de registro, da legalidade daquelas concessões, conforme concedeu a Emenda 

Constitucional n⁰ 7, de 1977.102 

Insta salientar que, estando sob a égide do Poder Executivo e 

Legislativo, com atribuição cada vez mais restrita, o Tribunal de Contas não atuava da forma 

como deveria atuar, panorama este que só se alteraria com o advento da Constituição de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 CASTARDO, Hamilton Fernando. Op. Cit. p. 63. 
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CAPÍTULO III 

 
3. TRIBUNAL DE CONTAS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988: BREVE ANÁLISE 

 

3.1.  PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 

 

Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 05 de outubro de 1988, e considerando o fortalecimento das instituições 

democráticas firmado por seus dispositivos, o Tribunal de Contas da União teve seu retorno 

triunfal ao papel de efetivo órgão fiscalizador do orçamento e finanças públicas. 

Nunca, desde sua concepção, a Corte de Contas funcionou de forma tão 

atuante neste país, tendo alargadas suas atribuições e competências, tanto pelo texto 

constitucional, quanto pela vinda ao mundo jurídico de sua Lei Orgânica, regulamentada pela 

Lei n⁰ 8.443, de 16 de julho de 1992. 

Assim, tanto pelo artigo 71, da CRFB, quanto pelo artigo 1⁰ da Lei 

Orgânica, firmou-se o entendimento de que a Corte fiscalizadora exerceria o controle externo 

dos gastos públicos. Tal órgão vem em auxílio do Congresso nacional nesta tarefa, sem se 

subordinar ao mesmo, tendo em vista ter jurisdição própria e privativa sobre todas as matérias 

a ele delegadas pela constituição federal, conforme se estabeleceu no artigo 4⁰, da Lei 

8.443/92.  

Como se depreende da constituição vigente, o TCU recebeu poderes 

para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União, tanto em face dos entes da administração direta como da indireta. É responsável, 

portanto, pela análise da legalidade e economicidade dos atos praticados pelos gestores de 

verbas públicas, zelando pela legitimidade da aplicação das subvenções e renúncias de receita. 

Além disto, traz em si a competência para avaliar o desempenho 

operacional dos órgãos e entidades que estejam sob a sua jurisdição. Neste ponto, vale 

destacar que, segundo o artigo 70, parágrafo único, da CRFB 1988, qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, que se utilize, guarde, arrecade,gerencie ou administre dinheiros, 

bens e valores públicos tem a obrigação de prestar contas, estando sob o julgo do Tribunal de 

Contas e do Congresso Nacional. 

Quanto às modificações administrativas, bem observa Artur A. Cotias e 

Silva (1999, p. 128) que a Carta Magna de 1988, em seu artigo 130, dispôs expressamente 
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sobre a atuação do Ministério Público perante o Tribunal de Contas da União, questão 

mantida silente nas demais cartas políticas. 

A existência do órgão ministerial perante a Corte de Contas é datada de 

1892, advinda da edição do Decreto n⁰ 1.166, todavia nenhuma constituição havia se dado ao 

trabalho de mencionar sua atuação perante o Tribunal de Contas de maneira expressa.103 

Outra alteração é observada nos critérios de nomeação dos Ministros do 

Tribunal em comento, esclarecendo-se que a composição se manteve inalterada – totalizando 

o número de nove Ministros. 

Nas constituições anteriores os membros do Tribunal eram escolhidos 

exclusivamente pelo Presidente da República104, havendo aprovação posterior por parte do 

Senado Federal. Agora, passaram a ser escolhidos tanto pelo Presidente, quanto pelo 

Congresso Nacional, na seguinte proporção: 

 

• Um terço pelo Presidente da República, com posterior 

aprovação do Senado Federal. Dentre este percentual, apenas um 

ministro vem da escolha direta do Presidente, sendo os dois restantes 

escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério 

Público junto ao TCU, indicados em lista tríplice pelo próprio Tribunal, 

seguindo os critérios de antiguidade e merecimento.  

• Dois terços pelo Congresso Nacional. 

 

No que diz respeito às garantias, prerrogativas, impedimentos, 

vantagens e vencimentos, os Ministros do TCU se equiparam aos Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça, aplicando-lhes, ainda, quanto à aposentadoria e pensão as regras do artigo 

40 da Carta Magna em vigor. Isto imputa-lhes, por exemplo, a necessidade de ter exercido um 

determinado cargo por mais de cinco anos, afim de se aposentar com as vantagens atribuídas  

ao mesmo. 

Com a edição da nova Lei Orgânica do Tribunal em 1992, Lei 8.443, 

uma nova característica foi introduzida no âmbito do julgamento de contas dos responsáveis 

por dinheiros e bens públicos (artigo 71, II, CRFB/88). Nos informes de Cotias e Silva (1999, 

p. 133), ao contrario da antiga prática de dar baixa na responsabilidade dos administradores 

                                                           
103 Cf. SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p. 129. 
104 Idem, Ibidem. 
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ou de arquivar os processos quando houvesse constatada irregularidade sanável, instituíram-se 

as modalidade de contas julgadas: 

 

105 

 

Ademais, novas técnicas vem sendo incorporadas ao Tribunal, como 

por exemplo as auditorias operacionais, a avaliação de programas de governo, auditoria 

ambiental, de obras públicas e a avaliação de políticas públicas.106 

Quanto às suas competências, nossa Lei Maior as disciplinou no artigo 

71, dando enfoques específicos a certas matérias. 

 

3.2.  COMPETÊNCIAS: TCU; COOPERAÇÃO COM O CONGRESSO 

NACIONAL 

 

Conforme assevera Jacoby Fernandes (2012, p. 266), ao se tratar do 

tema “competência” é importante ter em mente que esta representa a divisão da jurisdição 

pelos diversos órgãos estatais, sendo que tal jurisdição nada mais é do que o poder que um 

órgão recebe para dizer o direito em determinada situação, em caráter definitivo. 

Para o supra mencionado doutrinador107 o Tribunal de contas apresenta 

competências que tem características de “limite da jurisdição”, exercidas ora com um cunho 

                                                           
105 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 418 
106 SILVA, Artur Adolfo Cotias e. Op. Cit. p. 134. 
107 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 267-268. 
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meramente administrativo, enquadrando-se, neste caso, as ações de controle sem 

definitividade em seus julgamentos, ora com atuação judicante. 

Neste sentido, faz-se imprescindível a avaliação do artigo 71, 

CRFB/88, que evidencia as atribuições e competências deste órgão: 

 

 

Art. 71. O controle externo, a cargo 

do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União, ao qual 

compete: 

I - apreciar as contas prestadas 

anualmente pelo Presidente da 

República, mediante parecer prévio 

que deverá ser elaborado em sessenta 

dias a contar de seu recebimento; 

II - julgar as contas dos 

administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração 

direta e indireta, incluídas as 

fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo Poder Público federal, 

e as contas daqueles que derem causa 

a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo 

ao erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a 

legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, na 

administração direta e indireta, 

incluídas as fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, 

excetuadas as nomeações para cargo 

de provimento em comissão, bem 

como a das concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, 

ressalvadas as melhorias posteriores 

que não alterem o fundamento legal 

do ato concessório; 

IV - realizar, por iniciativa própria, 

da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, de Comissão técnica 

ou de inquérito, inspeções e 

auditorias de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial, nas unidades 

administrativas dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, e 

demais entidades referidas no inciso 

II; 
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V - fiscalizar as contas nacionais das 

empresas supranacionais de cujo 

capital social a União participe, de 

forma direta ou indireta, nos termos 

do tratado constitutivo; 

VI - fiscalizar a aplicação de 

quaisquer recursos repassados pela 

União mediante convênio, acordo, 

ajuste ou outros instrumentos 

congêneres, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município; 

VII - prestar as informações 

solicitadas pelo Congresso Nacional, 

por qualquer de suas Casas, ou por 

qualquer das respectivas Comissões, 

sobre a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial e sobre resultados de 

auditorias e inspeções realizadas;  

VIII - aplicar aos responsáveis, em 

caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções 

previstas em lei, que estabelecerá, 

entre outras cominações, multa 

proporcional ao dano causado ao 

erário;  

IX - assinar prazo para que o órgão 

ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da 

lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a 

execução do ato impugnado, 

comunicando a decisão à Câmara dos 

Deputados e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente 

sobre irregularidades ou abusos 

apurados. 

§ 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 

noventa 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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Observa-se, a priori, prevalecer na disposição constitucional a 

autonomia da Corte contábil acerca do julgamento da legalidade, moralidade e economicidade 

das contas apresentadas a ela, manifestando a jurisdição delegada. 

Quanto ao exame da legalidade/legitimidade do atos da administração 

pública, destaca-se a apreciação, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal – 

excetuados os cargos comissionados de livre provimento -,concessões de aposentadorias, 

reformas e pensões. O simples ato de registro se enquadra nas atribuições administrativas do 

órgão. 

Aparentemente, a teoria desenvolvida por Jacoby Fernandes merece 

prosperar, haja vista percebermos, logo em primeira análise, existir oscilações quanto a 

natureza competencial desta Corte.  

Dentre suas atribuições, de grande valia é seu zelo pela economicidade 

nas relações administrativas. Acerca desta, vale destacar, a título de exemplo, o disposto nos 

incisos V e VI do artigo ora tratado, considerando especificarem a atribuição do tribunal 

quanto à fiscalização das contas das empresas supranacionais de cujo capital a União 

participe, bem como a aplicação de qualquer recurso repassado pela União – mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento – a Estados, Municípios e ao Distrito Federal. 

Neste diapasão, considerando que o Tribunal tem a atribuição quanto a 

fiscalização da legalidade/legitimidade e economicidade dos atos e gastos públicos, deve-se 

ter em mente os seguintes conceitos: 

 

Tabela 3: conceitos relativos à fiscalização do TCU 

 

 

 

 

Legalidade 

A lei está acima da vontade do administrador. Portanto, nas 

palavras de Hely Lopes Meirelles, “o administrador público 

está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles 

não se pode afastar”.108 

Assim, busca-se verificar se o ato está em conformidade com 

os padrões formais e materiais estipulados pela lei.  

 Observa-se tanto a conformidade com a norma, como a 

                                                           
108 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 82 
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Legitimidade 

adequação do ato aos princípios da administração pública. A 

legitimidade, então, se identifica com o teor do ato emanado 

dos agentes públicos e não apenas com a forma destes. 

Ainda pelas palavras de Hely Lopes Meirelles, vemos que 

“administração legítima só é aquela que se reveste de 

legalidade e probidade administrativa, no sentido de que tanto 

atende às exigências da lei como se conforma com os preceitos 

da instituição pública”.109 

 

Economicidade 

Análise da relação de custo-benefício da aplicação dos 

recursos públicos. Enseja, pois, fiscalização acerca da forma 

como o órgão dispõe das despesas públicas. 

 

Ademais, o caput do artigo 71 denota a participação do Tribunal de 

Contas juntamente com Congresso Nacional no exercício do controle externo, determinando 

uma clara relação de cooperação entre os entes. A constituição define atribuições exclusivas 

para o TCU, deixando clara a sua desvinculação em face dos demais poderes, fazendo com 

que haja apenas uma relação de auxílio, até mesmo político. 

O inciso I do artigo 71, se analisado com maior profundidade, 

corroborará a tese levantada acima. O fato de o parecer prévio, elaborado em face das contas 

do Presidente da República, dever ser encaminhado ao Congresso Nacional não o deslegitima, 

pelo contrário; o Congresso não poderá modificá-lo em seu conteúdo técnico, cabendo-lhe 

apenas manter o parecer com todas as suas conclusões ou então rejeitá-lo.110 Prevalece, pois, o 

entendimento autônomo do Tribunal de Contas da União. 

Outros elementos que justificam a independência do TCU encontram-

se abrigados neste mesmo artigo. Conforme destacado no inciso IV, é função exclusiva do 

Tribunal de Contas realizar, por iniciativa própria ou por iniciativa da Câmara, do Senado ou 

de Comissão técnica/inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial no âmbito dos poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. Ora, não queda sentido que um órgão pertencente à estrutura de um dos três 

poderes seja responsável por fiscalizar, no âmbito do controle externo, o seu próprio ente 

mantenedor. Estaríamos, pois, aceitando a existência de um organismo vazio de efetividade e 

                                                           
109 Idem. Ibidem  
110 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 129 
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suscetível a todos os desmandos do poder que o mantém. Comprometida estaria a autonomia 

decisória do Tribunal. 

No intuito de eliminarmos a dúvida quanto à imparcialidade do órgão 

fiscalizador - ao analisar as contas dos entes sob sua jurisdição-, é que se defende a autonomia 

do TCU e sua atuação puramente solidária ao Congresso Nacional no exercício do controle 

externo. 

Outrossim, a tese da desvinculação do TCU aos demais poderes merece 

prosperar, tendo em vista a própria dificuldade de classificar o Tribunal dentre as 

características de um único poder. Exerce, pois, funções distintas que oscilam entre o controle 

externo – característica precípua do Poder Legislativo – e a atuação judicante (função típica 

do Poder Judiciário), como se verá adiante. 

Ante o exposto, reside a discordância doutrinária acerca da natureza 

jurídica do Tribunal de Contas da União, celeuma esta que advém do hibridismo histórico do 

órgão e culmina na incompatibilidade de suas atribuições e competências constitucionais com 

a topografia atribuída ao órgão na Carta Magna de 1988, qual seja, incluído no capítulo 

reservado ao Poder Legislativo.  

 

3.3. JURISDIÇÃO DO TCU: DESVINCULAÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO 

 

Ao tratar o tema jurisdição, se faz necessária uma análise primária do 

conteúdo contido no termo em questão, no intuito de destrinchar seu sentido da melhor 

maneira possível. 

Para tanto, vale asseverar o estudo realizado por Jacoby Fernandes 

(2012, p. 139), no qual se expõe que parte da doutrina trata o conceito “jurisdição” como a 

“tutela de direitos subjetivos pelo Estado”, enquanto outro seguimento entende que a maior 

característica da jurisdição nada mais é que a presença de um contraditório ou a composição 

de um conflito de interesses. 

Voltando a concepção clássica, lembremo-nos dos ensinamentos de 

Chiovenda e Carnelutti. O primeiro define jurisdição como a expressão da vontade concreta 

da lei, nascendo esta antes mesmo que a formação do processo. Já o segundo defendia que a 

jurisdição se dava no momento de concretização da norma abstrata, indo além do simples 
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mandamento legal. Sua concentração estaria voltada para a justaposição da lide, significando 

esta um conflito intersubjetivo de interesses, qualificado por uma pretensão resistida.111 

Muito embora os manuais jurídicos tratem o tema como uma extensão 

do poder estatal de aplicar o direito a um caso concreto,112 há quem mantenha posição no 

sentido de defender a jurisdição como simples “poder de dizer o direito” (FERNANDES, 

2012, p. 140). 

Neste diapasão, não podemos – de maneira simplista- encerrar tal 

conceito sob as grades da magistratura, encarregada, a priori, de aplicar a justiça. Considerar 

que apenas os integrantes do Poder Judiciário são capazes de compreender e declarar o direito 

em toda e qualquer situação, seria admitir um monopólio extremamente deficitário e maléfico 

à resolução de conflitos. 

A função jurisdicional, na atualidade, destaca Jacoby Fernandes (2012, 

p. 142-144), é própria do Estado, sendo este o responsável pela estabilização sobre o 

pronunciamento do direito aplicável a um determinado caso, gerando pois, a coisa julgada – 

impregnada pela imutabilidade do pronunciamento estatal. 

A questão a ser levantada é: há, realmente, exercício da função 

jurisdicional fora do âmbito do Poder Judiciário?  

No intuito de responder tal questionamento, se faz imprescindível 

compreender a dinâmica da atual separação dos poderes do Estado democrático brasileiro.  

É certo que na antiguidade Aristóteles preconizava a necessidade de 

organismos distintos desempenhando as funções de elaborar a leis, aplicá-las e administrar a 

justiça; a organização de um Estado em estágio tão embrionário requeria tal medida. Esta 

mesma ideia foi consagrada por Montesquieu, em sua obra L’ Ésprit des Lois, de 1748.113 

Todavia, com o alargamento das funções estatais, bem como a 

complexidade das relações jurídicas advindas destas funções, tornou-se quase impossível que 

um Poder deixasse de exercer, mesmo que minimamente, atribuições precípuas de outro. 

Conforme preconiza Jacoby Fernandes (2012, p. 156), os Poderes 

tendem a se entrelaçar e compartilhar funções uns com os outros: 

 

 

Impossível conter nos órgãos de cada 

“poder”,restritivamente, o desem-

                                                           
111 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 147-152 
112 Idem. Op. Cit. p. 147. 
113 FERNANDES. Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 155. 
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penho das funções de igual 

denominação. O Poder Judiciário 

tem funções executivas e legislativas, 

embora em grau menor de 

significância; de igual modo, ocorre 

com os outros poderes. 

 

 

Francisco Campos, citado por Jacoby Fernandes, também se 

manifestou neste sentido, reforçando que “a distribuição de funções entre os poderes não 

obedece a uma lei natural e eterna. É operação que obedece a influência de ordem contingente 

e histórica”.114 

Inobstante ao acima exposto, não se olvida que no Brasil impere a 

jurisdição única – pautada no modelo inglês – na qual apenas o Poder Judiciário exerce a 

função judicante. Este entendimento está expresso no artigo 5⁰, inciso XXXV, o qual 

preconiza que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. 

Todavia, conforme defende o douto professor Jacoby Fernandes (2012, 

p. 152), tal dispositivo está direcionado ao legislador infraconstitucional, evitando que sejam 

elaborados empecilhos normativos (leis) à atuação do Judiciário em face das demandas a ele 

direcionadas. Portanto, nada impede que a própria constituição distribua o exercício da função 

jurisdicional a outro órgão que não integre o corpo do Poder Judiciário. 

Neste sentido, percebe-se a flexibilização da divisão tripartite dos 

Poderes, como sustenta Wilson de Souza Campos Batalha: 

 

 

(...) não é decisiva, nem 

fundamentalmente nítida a distinção 

orgânica das funções do Estado, uma 

vez que a legislação, a administração 

e a jurisdição não constituem 

apanágio exclusivo, respectivamente, 

do Poder Legislativo, do Poder 

Executivo e do Poder Judiciário. 

(...) a distinção entre as funções do 

Estado e os Poderes do Estado não 

corresponde a uma necessidade 

apriorística, mas a meras 

contingências históricas e 

políticas.115 

 

                                                           
114 CAMPOS, Francisco.Direito Constitucional. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 1942, p. 346.  
115 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Tratado do Direito Judiciário do Trabalho. São Paulo. Ed. LTr. 1985. 

2 ed. ver. e atual. p. 26. 
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Com isso, estamos aceitando a inexistência de um sistema puro, 

abrindo espaço para a ocorrência de casos enquadráveis no sistema de contencioso 

administrativo – sistema francês -, por exemplo, onde quem declara o direito aplicável em 

determinadas situações não é, necessariamente, ente integrante do Poder Judiciário. 

Como exemplo deste hibridismo, temos o artigo 71, II, já citado em 

tópico anterior, no qual o Tribunal de Contas da União aparece com a incumbência de julgar 

as contas dos administradores de valores e bens públicos, no âmbito dos três poderes. 

Neste caso, há o poder/dever de dizer o direito em face das contas 

apresentadas, restando claro que o Tribunal detém jurisdição própria e privativa sobre o tema. 

Neste contexto, insta salientar que, se voltarmos a pensar em reservar 

espaço apenas para o sistema de jurisdição una, como muitos estudiosos do direito tem 

defendido, sendo a atuação judicante precípua do Poder Judiciário, ficaremos suscetíveis a 

intermináveis questionamentos e discordâncias jurídicas.  

Ante o exposto, ressalto, novamente, estarmos às portas da celeuma 

“natureza jurídica do Tribunal de Contas”, tendo em vista tratar-se de um órgão que exerce 

sua função jurisdicional reservada pela Carta Magna, mas, em função da mesma, encontra-se 

incluído no capítulo destinado ao Poder Legislativo, levando muitos a defenderem sua 

vinculação a este.  

Em breve conclusão acerca do tema, não se vislumbra motivação lógica 

para enquadrar a Corte de Contas dentro de um ou outro Poder, restando para ela, por hora, a 

alcunha de órgão sui generis, possivelmente autônomo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. NATUREZA JURÍDICA DO TCU: ENTENDIMENTOS DIVERSOS 

 

4.1. TRIBUNAL DE CONTAS COMO PARTE DO PODER JUDICIÁRIO 

 

Como já explicitado anteriormente, o Poder Judiciário tem como 

característica marcante o exercício da jurisdição; esta, por sua vez, advém - etimologicamente 

falando- dos termos jus dicere ou jus dictio, cujo significado é “dizer o direito”.116 

Esta expressão foi apropriada pelos estudiosos do direito judiciário - 

como ressalta o eminente doutrinador Jacoby Fernandes (2012, p. 140) -, de tal forma que 

aqueles acabaram por dominar sua concepção e uni-la a outros signos, como “lide”, “ação”e 

“demanda”, a fim de criar um conceito unicamente inteligível àqueles responsáveis por 

estudar e administrar a justiça. 

É pautado neste entendimento, bem como no exposto no artigo 5⁰, 

XXXV, da Carta Magna Federal, que parte da doutrina vem rejeitando o fato de outros 

órgãos, não pertencentes ao âmbito do Judiciário, exercerem atuação judicante117. Por isso, 

todo ente que recebesse tal incumbência deveria ser automaticamente enquadrado como parte 

integrante do Poder judiciário, caso contrario não estaria exercendo verdadeiro jus dictio. 

Como exposto no capítulo anterior, não se olvida que o Brasil tenha 

consolidado o modelo inglês de Jurisdição Una, conforme se observa desde os primórdios da 

República (1891), nas palavras do iminente Ruy Barbosa : “ante os arts. 59 e 60 da nova Carta 

Política, é impossível achar-se acomodação no direito brasileiro para o contencioso 

administrativo”.118 

Todavia, nosso ordenamento jurídico prevê uma série de mecanismos e 

instrumentos processuais que podem ser discutidos e decididos perante uma autoridade 

administrativa, o que gera dúvidas acerca da adoção de um modelo de jurisdição pura.  

 

 

 

                                                           
116FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 140. 
117 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 152. 
118 BARBOSA, Rui. Comentários à Constituição Federal Brasileira, 1933, vol. IV. p. 429. 
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4.1.1. Sistema de Contencioso Administrativo X Sistema de Jurisdição 

Única 

 

O sistema denominado de “Contencioso Administrativo” é originário 

da França, e atualmente é exercido em países como Suíça, Finlândia, Grécia, Turquia e 

Polônia. 119 

Pauta-se, segundo análise simplista feita por Jacoby Fernandes (2012, 

p. 151), no fato de um órgão, não integrante do Poder Judiciário, ter a capacidade de declarar 

o direito aplicável a determina situação, impedindo uma futura reapreciação da matéria pelo 

mencionado Poder. Resultam deste sistema decisões terminativas administrativas, 

consubstanciadas na produção de coisa julgada formal e material. 

As bases desse sistema estão intimamente atreladas às acirradas lutas 

sociais ocorridas no período monárquico do Rei Luís XVI. Neste período, os Poderes estatais 

não se distinguiam uns dos outros, sendo a Justiça Comum exercida pelo monarca, 

conjuntamente com a Administração .120 

Apenas com a Revolução Francesa, em 1789, e com as ideias de 

separação de Poderes advindas de Montesquieu, ficou desassociado o Judiciário dos demais 

Poderes estatais. Conforme destaca Hely Lopes Meirelles, tal separação foi explicitada na Lei 

16, de 24 de outubro de 1790, que dispôs da seguinte maneira:  

 

 
As funções judiciárias são distintas e 

permanecerão separadas das funções 

administrativas. Não poderão os 

juízes, sob pena de prevaricação, 

perturbar, de qualquer maneira, as 

atividades dos corpos adminis-

trativos.121 

 

Portanto, os atos da Administração pública deixaram de ser objeto de 

apreciação da justiça Comum (civil e penal), passando ao crivo do contencioso 

administrativo, cujo grande representante é o Conselho de Estado. 

Este órgão é de extrema importância para o sistema francês, tendo em 

vista que todos os tribunais administrativos – criados para dar vazão ao sistema em questão- 

se subjulgavam ao controle do Conselho que funcionava como “juízo de apelação (juge 

                                                           
119MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit. p. 48 e 51  
120 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit. p. 49. 
121 Idem. Ibidem. 
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dáppel), como juízo de cassação (juge de cassation) e, excepcionalmente, como juízo 

originário e único de determinados litígios administrativos (juge de premier et dernier 

ressorte)”.122 

Conclui-se que as atribuições do Conselho de Estado tem caráter não só 

administrativo, mas também contencioso, atuando como órgão jurisdicional “nos litígios em 

que é interessada a Administração pública, ou seus agentes”123. 

Acerca do Sistema Judiciário, ou de Jurisdição Una (também conhecido 

como modelo inglês ou de controle judicial), deve-se ter em mente que este defende a 

apreciação de todo e qualquer tipo de litígio – seja de natureza administrativa ou de caráter 

privado- no âmbito da Justiça Comum, ou seja pelos magistrados e tribunais do Poder 

Judiciário.124 

Este tipo de declaração do direito se originou na Inglaterra, sendo 

exercido nos dias atuais em vários países como EUA, Bélgica, Romênia, México e Brasil. 

Originou-se das conquistas populares em face da monarquia inglesa, que concedia à Corte 

privilégios incompatíveis com a realidade social do país (MEIRELLES, 1992, p. 51). 

O poder judicante e administrativo concentrava-se na mão do rei, sendo 

este uma figura divina, que, portanto, respondia pela justiça celeste. O monarca era fonte de 

toda justiça e o destinatário/administrador natural dos recursos da nação. 

Por muito tempo o povo se sentiu oprimido pelas decisões emanadas 

pelo rei, que muito se distanciavam da atual concepção de justiça, servindo, apenas, aos 

interesses da Coroa. 

A independência da Justiça inglesa - assevera Hely Lopes Meirelles 

(1992, p. 52) -, só se deu em 1701 com o “Act of Settlement”, que desvinculou os juízes do 

poder real e concedeu à classe certa estabilidade profissional, elemento imprescindível para 

sua atuação verdadeiramente autônoma. 

Neste momento, os Poderes ficam claramente separados, e o Judiciário 

recebe a incumbência de exercer a jurisdição única, conhecendo e julgando questões 

administrativas e de direito privado. 

Este sistema foi intensamente adotado pelas colônias inglesas, 

principalmente pelos Estado Unidos da América - EUA, que a integrou à sua posterior 

organização como Estado Nacional, com a maior pureza possível. 

                                                           
122 Idem. Ibidem. 
123 Idem. Op. Cit. p. 50. 
124 Idem. Ibidem. 
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Mesmo assim, o Estado Americano criou Tribunais Administrativos, os 

denominados Court of Claims, Court of Custom Appeals e Court of Record, que tratam de 

certas matérias da atividade pública, com atuação regulamentadora e decisória .125 Todavia, 

este sistema de apreciação administrativa não contempla um caráter definitivo, como ocorre 

nas decisões proferidas pelos magistrados, cabendo ao Poder Judiciário dar efetividade à estas 

manifestações. O Poder judiciário deve rever a matéria de fato e de direito tratada na decisão 

administrativa. No âmbito administrativo dos EUA não se faz coisa julgada. 

Por oportuno, a questão da coisa julgada administrativa na seara do 

sistema de Jurisdição Una também é uma questão merecedora de maior atenção, tendo em 

vista a dificuldade que a doutrina tem em se chegar a um consenso. 

 

4.1.2. Exercício da Função Jurisdicional e Coisa Julgada 

Administrativa  

 

A coisa julgada pode ser resumida, no entender de Jacoby Fernandes 

(2012, p. 144), como o caráter imutável que é dado ao pronunciamento do Estado acerca de 

um fato submetido a sua apreciação, e, para fins didáticos, pode ainda ser dividida em coisa 

julgada formal e material. 

A primeira se caracteriza pela imutabilidade da própria sentença pela 

preclusão dos prazos recursais, enquanto a segunda está atrelada à relação jurídica que foi 

apreciada (bem da vida assegurado a uma das partes) com a decisão, impedindo, pois, que 

nova apreciação, em processo posterior, seja dada à matéria. 

A questão da coisa julgada administrativa, por seu turno, é uma 

discussão a parte, tendo em vista adotarmos a concepção de Jurisdição Una. É evidente não 

ser possível a aplicação de um sistema puro, considerando que todos os três Poderes exercem 

funções atípicas – mesmo que com menor intensidade. Por isso, vislumbram-se mecanismos 

constitucionais de apreciação e julgamento de questões no âmbito administrativo. Exemplo 

latente disto está no artigo 71, II, da Constituição de 1988. 

Todavia, vem se sustentando que tais decisões não fazem coisa julgada 

material, senão no âmbito administrativo, o que tornaria possível a reapreciação pelo 

Judiciário de qualquer decisão. Portanto, simplesmente não existiria coisa julgada 

administrativa. 

                                                           
125 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit. p. 53. 
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Dentre os defensores desta tese está Hely Lopes Meirelles que concluiu 

não ser a imutabilidade dos pronunciamentos administrativos efeito da coisa julgada, em 

sentido material, mas apenas fruto do exaurimento dos prazos recursais internos, atinentes à 

própria administração. (MEIRELLES. 1992. p. 76) 

Todavia, cabe destacar que, como corolário permanente do Direito 

Administrativo, as decisões proferidas no corpo da administração pública só são passíveis de 

controle judicial se apresentarem ilegalidade/inconstitucionalidade latente em face de um 

direito que, destinado a um indivíduo, foi violado.  

Neste diapasão, assevera José Cretella Jr. :  

 

 
Inteiramente livre para examinar a 

legalidade do ato administrativo, está 

proibido o Poder Judiciário de entrar 

na indagação do mérito, que fica 

totalmente fora do seu 

policiamento.126 

 

 

Quando analisamos a atuação judicante do Tribunal de Contas – 

principalmente quanto a sua função de julgar as contas dos administradores públicos, aplicar-

lhes sanções ou assinar prazo para que adotem providências acerca das irregularidades 

apuradas – percebemos que suas decisões, em sua grande maioria, emanam questões de 

mérito (avaliação técnica acerca da regularidade ou não das contas apresentadas) e que não 

precisam de pronunciamento posterior de um magistrado para que tenham efetividade.  

O fato de ter sido uma prestação de contas considerada irregular gera, a 

título de exemplo, consequências imediatas para o gestor responsável pelas mesmas, podendo 

ser aplicado a ele multa e obrigatoriedade de ressarcimento ao erário. 

Jacoby Fernandes destacou, veementemente, que não haveria razão 

lógica para que as decisões da Corte de Contas sejam revistas judicialmente. Para o douto 

autor o ato de julgar traz embutido em si a apreciação do mérito e que, tendo em vista ser 

função do Tribunal de Contas julgar as planilhas contábeis dos administradores, 

impenetráveis seriam suas decisões. Em caso de manifesta ilegalidade em qualquer prolação 

deste órgão, como ocorre com as sentenças judiciais, haveria até a possibilidade de cassação 

por meio de mandado de segurança, mas nunca poderia ser admitido o novo julgamento de 

mérito (FERNANDES, 2012. p. 150). 

                                                           
126 CRETELLA JÚNIOR, José. Dos Atos Administrativos Especiais. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 1995. p. 448 
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Assim, sob esta ótica o eminente professor entende que o julgamento 

feito pelas Cortes de Contas – atribuído constitucionalmente a estas- representa um ato 

jurisdicional típico, conceito este que tendo, por hora, a acompanhar.127 

Assim, concluindo que o TCU atua com jurisdição típica e produz 

decisões com característica de coisa julgada material, devemos retornar à indagação quanto ao 

seu enquadramento como órgão integrante do Judiciário. 

 

4.1.3. TCU e o Poder Judicante: Teorias conflitantes 

 

Ante o discutido até o presente tópico, evidencia-se que o legislador 

constituinte deslocou certas competências para órgãos específicos no intuito de suprir 

relevantes razões morais, jurídicas e lógicas, demandadas pelo momento histórico em que a 

constituição foi promulgada. Vínhamos de um longo período ditatorial, em que os Poderes 

haviam sido subjulgados e visivelmente fragilizados; para tanto, certa descentralização de 

funções era necessária, a fim de revitalizar a autonomia/harmonia entre os Poderes, bem como 

estruturar uma democracia forte. 

Para tanto, a Constituição Federal admitiu expressamente que a 

competência para julgar fosse declinada a entes não visivelmente integrantes do Poder 

Judiciário. 

Ademais, manter tal atribuição adstrita aos magistrados seria propagar 

uma ideia bastante retrograda que vem sendo combatida por aqueles que entendem o 

significado etimológico do termo “jurisdição".  

Todavia, para os defensores ferrenhos128 da concepção de Jurisdição 

Una – considerando termos concluído que o TCU exerce o verdadeiro jus dicere129 – 

inconcebível seria existir órgão de atuação judicante que não estivesse inserido na dinâmica 

do Poder Judiciário. 

Defendem que o a atuação judicante, elemento basilar do supracitado 

poder, pressupõe um órgão que produza a coisa julgada material e tenha poder coercitivo. 

                                                           
127 Esta concepção não figura como a majoritária, mas é a que melhor se amolda às  indagações modernas. 
128 Neste sentido podemos citar Rui Barbosa, Francisco Campos e Hely Lopes Meirelles que, sendo adeptos do 

sistema puro de controle judicial, defendiam a vedação do exercício de funções judiciais por órgãos 

administrativos. Assim, pode-se dizer que jamais compactuariam com as concepções de Jacoby Fernandes  

acerca da atuação judicante do TCU. 
129 Entendimento moderno defendido por Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, Vitor Nunes Leal, Eduardo Ribeiro de 

Oliveira, Pontes de Miranda e Seabra Fagundes. 
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 Ora, vale indagar: tais características estão efetivamente presentes nas 

decisões das Corte de Contas? Emanariam suas decisões um caráter definitivo? Por uma 

subsunção lógica, seria realmente o TCU integrante do Poder Judiciário? 

Por me filiar à concepção moderna defendida por Jacoby Fernandes, 

tendo a acreditar que as prolações do Tribunal Fiscalizador produzem coisa julgada material, 

possuindo caráter definitivo e também coercitivo, visto a autorização constitucional descrita 

no artigo 71, VIII, acerca da aplicação de sanções. Mesmo assim, defendo a não subjugação 

dos TC’s ao Poder Judiciário, por acreditar que a constituição tem autoridade suficiente para 

dispersar as funções estatais, remetendo estas a órgãos estranhos à configuração clássica dos 

Poderes. 

Todavia, este entendimento nem, ao menos, passa perto de um 

consenso jurídico, inexistente quando se trata desta matéria, como se verá abaixo.  

Miguel Seabra Fagundes, referindo-se à constituição de 1946 que, 

assim como a Carta Federal de 1988, trouxe a competência de “julgar”as contas dos 

administradores públicos, destacou estar o Tribunal de Contas imbuído da função judicante, 

por dar sentido definitivo às suas manifestações. E ressaltou: “a Corte de Contas decide 

conclusivamente”.130 

O próprio TCU reconheceu sua atuação jurisdicional – respeitando, por 

óbvio, suas atribuições constitucionais: 

 

 
(...) 

18. Quanto às atribuições desta Corte 

de Contas, ressalta-se que a 

Constituição Federal de 1988 a 

investe de poderes judicantes em seu 

art. 71, inciso II: 

‘Art. 71. O controle externo, a cargo 

do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União, ao qual 

compete: 

II - julgar as contas dos 

administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração 

direta e indireta, incluídas as 

fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo Poder Público federal, 

e as contas daqueles que derem causa 

                                                           
130 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4. Ed. Rio de 

Janeiro. Ed. Forense. 1967. p. 142. 
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a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo 

ao erário público;’ (Grifo nosso) 

(TCU - Acórdão 982/2005 – Recurso 

de Reconsideração. Primeira 

Câmara. Ministro Relator Valmir 

Campelo. DOU 01/06/05.p. 0) 

 

(...) 

Voto do Ministro Relator 

Cumpre, em primeiro lugar, analisar 

os argumentos apresentados pela 

ilustre defesa dos gestores ora "sub 

judice". 2.Argúi a ilustre defesa a 

"incompetência absoluta quanto à 

matéria e ao fórum nos moldes do 

art. 113, § 1º do CPC". 3.Olvida, 

entretanto, a nobre defesa de que se 

trata de competência estabelecida em 

sede constitucional, conforme 

estatuído no art. 71 e seus incisos o 

qual atribui à Corte de Contas da 

União a função de julgar as contas 

dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração 

direta e indireta, incluídas as 

fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo poder público federal 

e as contas daqueles que derem causa 

e perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo 

para o erário. 4.Quanto à 

incompetência do forum eleito, 

impende tecer aqui algumas 

considerações a propósito da 

existência de tribunais de contas 

como organismos de fiscalização 

superior em todos os países do 

mundo, bem como da legitimidade 

de seu poder judicante. "Duas são as 

principais posições dos vários países 

democráticos do mundo em relação 

aos Entes de Fiscalização Superior 

dos vários países: a dos países que 

têm um tribunal de contas com uma 

estrutura colegiada, com alguns 

poderes jurisdicionais e a daqueles 

que optaram por uma controladoria, 

mais ou menos influenciado pelo 

sistema anglo-saxônico. Entre as 

primeiras estão o Brasil, Uruguai, 

Portugal, Espanha, Alemanha, 

Áustria, Bélgica, França, Grécia, 
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Itália, Luxemburgo, Países Baixos e 

várias outras nações. (Grifo nosso) 

(TCU-  Acórdão 84/1999 – Tomada 

de Contas Especial. Plenário. 

Ministro Relator Lincoln M. da 

Rocha. DOU de 25/06/99) 

 

 

Neste mesmo sentido, Ricardo Lobo Torres defende o exercício pelo 

TCU de alguns atos típicos da função jurisdicional, considerando que suas manifestações - 

relacionadas à competência descrita no artigo 71, II, CRFB-  apresentam todos os requisitos 

materiais da jurisdição, quais sejam: ampla defesa, direito a recurso, imparcialidade, 

independência e plena produção probatória.131 

Ante o discutido, vale dizer que reconhecer a atuação judicante do 

Tribunal não significa aquiescer automaticamente com a tese de incorporação deste ao Poder 

Judiciário. Isto só é passível para os defensores cegos do sistema de Jurisdição única, ou para 

àqueles que tenham se deixado levar, em demasia, pela experiência francesa (contencioso 

administrativo), sem entendê-la por completo. 

Isto pode vir a ocorrer, pois, no sistema de Contencioso 

Administrativo, os Tribunais de Contas se comportam como verdadeiros tribunais judiciários, 

muito embora tratem de matéria específica atinente à administração pública. Mesmo que não 

representem órgãos do Judiciário, no sentido de estarem atrelados à Justiça Comum (civil e 

penal), apresentam jurisdição e organização própria de tal Poder. 

É nesta confluência de ideias que reside a conturbação. 

Hoje, é certo dizer, que a doutrina majoritária entende ser o Tribunal de 

Contas um ente completamente desvinculado do Poder Judiciário, não havendo relação formal 

entre ambos; o que não ocorre no âmbito material, onde ainda é confusa a noção de exercício 

dos atos judiciais pelos TC’s . 

Neste diapasão, José Cretella Júnior, citado por Jarbas Maranhão, 

destaca que o órgão de fiscalização financeira do Estado estaria desprovido de atividade 

jurisdicional, entendendo que “a sua natureza jurídica é de corporação administrativa 

autônoma, delegado do Legislativo e, até, auxiliar do Judiciário, nunca, porém, Corte 

Judicante ou Corte de Justiça”.132 

                                                           
131 TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e legitimidade. 

Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, v. 13, n. 22, jul. 1991. p. 37. 
132 MARANHÃO, Jarbas Cardoso de Albuquerque. Tribunal de Contas – Natureza Jurídica e posição entre os 

poderes. Revista de Informação Legislativa – Senado Federal. V. 27, n. 106. Brasília. 1990. p. 99. Disponível 

em: <http://www2.senado.leg.br/bds/handle/id/175776> . Acessado em: 27/07/13. 
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Defendendo esta tese, e indo de encontro ao colocado por Ricardo 

Lobo Torres e Jacoby Fernandes133, o iminente jurista Carlos Ayres Britto se manifestou nos 

seguintes termos: 

 

 

(...) os Tribunais de Contas não 

exercem a chamada função 

jurisdicional do Estado. A função 

jurisdicional do Estado é 

exclusiva do Poder Judiciário, e é 

por isso que as Cortes de Contas: 

a) não fazem parte da relação dos 

órgãos componenciais desse 

Poder (o Judiciário) 

(...) 

’b) também não se integram no 

rol das instituições que foram 

categorizadas como instituições 

essenciais a tal função (a 

jurisdicional) (...).134 

 

 

Apesar de Jarbas Maranhão e Carlos Ayres Britto concordarem quanto 

a alguns conceitos, ressalta-se que o ex-presidente do STF desenvolveu seu estudo em 

momento posterior, em detrimento à tese do ex-parlamentar, o que o faz ser mais flexível 

quanto a alguns tons de sua argumentação. 

Mesmo acreditando não haver relação de subordinação direta entre 

TCU e Judiciário, não lhe foi estranha a tese de que ambos compartilhavam uma certa dose de 

atividade judicante, ressalvadas as respectivas competências específicas.  

Já não se pode olvidar que a separação das funções legislativas, 

administrativas e judiciárias não é absoluta, por isso Carlos Ayres Britto admitiu que: 

 

 

Algumas características da 

jurisdição, no entanto, permeiam os 

julgamentos a cargo dos Tribunais de 

Contas. (...) os TC’s julgam sob o 

critério exclusivamente objetivo ou 

da própria técnica jurídica 

(subsunção de fatos e pessoas à 

objetividade das normas 

                                                           
133 O Ex-presidente do STF, Carlos Ayres Britto, não reconhece atuação jurisdicional efetiva – nos moldes da 

exercida por juízes e tribunais –à órgãos estranhos ao corpo do Poder Judiciário, no caso o TCU. 
134 BRITTO, Carlos Ayres. O Regime Constitucional dos Tribunais de Contas. Revista Diálogo Jurídico. CAJ – 

Centro de Atualização Jurídica. Vol. I, n. 9. Salvador. 2001. p.7. 
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constitucionais e legais). 

Segundamente, porque o fazem com 

força ou a irretratabilidade que é 

própria das decisões judiciais com 

trânsito em julgado. 

 

 

Mas o mencionado jurista nunca deixou de lado suas convicções 

pessoais, apesar de abrir uma brecha para a discussão acerca da rigidez – ou não- da 

tripartição das funções estatais. Para ele a jurisdição, em sentido estrito, ainda é monopólio do 

Judiciário. 

 

 
(...) a jurisdição é atividade-fim do 

Poder Judiciário, porque, no âmbito 

desse Poder, julgar é tudo. Ele existe 

para prestar a jurisdição estatal e para 

isso é que é forrado de competências. 

Não assim com os Tribunais de 

Contas, que fazem do julgamento um 

dos muitos meios ou das muitas 

competências para servir à atividade-

fim do controle externo.135 

 

 

De encontro a esse entendimento, destaco as palavras de Artur Orlando, 

citado por Alfredo Valladão:136 

 

 

Há funções que não são legislativas, 

administrativas ou judiciárias, e nem 

por isso deixam de ser funções 

políticas garantidas pela 

Constituição. A divisão tripartida da 

soberania nacional, ainda repetida de 

Constituição em Constituição, sem 

que os constitucionalistas tenham 

percebido que novos órgãos 

surgiram, em desempenho de novas 

funções. 

 

 

                                                           
135 BRITTO, Carlos Ayres. Op. Cit. p. 8 
136 VALLADÃO, Alfredo. O Ministério Público, quarto poder do Estado e outros estudos jurídicos. Rio de 

janeiro. Ed. Freitas Bastos. 1973. p. 29/30. 
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Ultrapassada a discussão acerca do hibridismo de certas funções 

estatais, ainda cabem algumas considerações finais que embasam a não incorporação das 

Cortes Fiscais pelo Judiciário. 

Primeiramente, como defendido pelo ex-presidente do STF, Carlos 

Ayres Britto, o Tribunal de Contas não foi inserido no rol de órgãos do Poder Judiciário 

expostos no artigo 92 da Constituição da República vigente. O legislador constituinte, quando 

tratou da delimitação da composição de cada poder, teve o trabalho de delinear -de forma 

bastante evidente- tal composição, deixando claro que fazem parte da estrutura do Poder 

Judiciário, apenas: Supremo Tribunal Federal; Conselho Nacional de Justiça; Superior 

Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais; Tribunais e Juízes 

Trabalhistas, Eleitorais, Militares; Tribunais e Juízes dos Estados, Distrito Federal e 

Territórios. 

Se houvesse a real intenção do legislador constitucional em considerar 

o TCU como ente do Poder Judiciário, ele o teria feito expressamente, como se vê no artigo 

92, não havendo, pois, motivos para ser tratado de maneira velada. 

Ademais, o Tribunal de Contas nem ao menos foi inserido entre os 

entes considerados essenciais à função jurisdicional do Estado, diferente do que ocorre com o 

Ministério Público.137 Este é visivelmente abarcado pelo Capítulo IV, da Carta Magna, sendo 

considerado instituição permanente, com o dever de proteger a ordem jurídica. Seu papel é 

indiscutível frente à atuação do Judiciário, estando ele entre o rol indispensável à correta 

aplicação da jus dictio. 

O não enquadramento dos TC’s no Judiciário não se exaure nesta 

argumentação; resta destacar que outros dispositivos constitucionais tendem a conceder à 

Corte de Contas e seus membros tratamento equiparado aos Tribunais e integrantes do Poder 

Judiciário. 

Isto fica cristalino à luz do artigo 73, da Carta Republicana, que 

determina a aplicação aos Tribunais de Contas, no que couber, das disposições do seu artigo 

96, que trata sobre a organização interna dos órgãos judiciários. O parágrafo 3º, também do 

artigo 73, trata da previsão de concessão, aos membros dos Tribunais de Contas, das 

garantias, prerrogativas e impedimentos dos integrantes do Poder Judiciário. 

                                                           
137 BRITTO, Carlos Ayres. Op. Cit. p. 8. 
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Já que se pretende a equiparação das Cortes Fiscais aos órgãos do 

Poder Judiciário, pode-se aferir que aquelas não possuem natureza própria de entes 

Judiciários. 

Por fim, creio que a melhor posição, quando se trata de um dissenso 

jurídico acirrado, é aquela que procura localizar-se próxima a um meio-termo teórico. Neste 

sentido, sustenta Agnello Uchôa Bittencourt:138 

 

 
Poder-se-á, talvez, dar-lhe, também, 

a qualificação de órgão auxiliar do 

Poder Judiciário, uma vez que 

funciona em matéria de contas, como 

instância necessária, cujas decisões 

se tornam indispensáveis, 

constituindo prejudicial para o início 

de certas ações. (grifo nosso) 

 

 

Encerremos, pois, este item tendo em vista a possibilidade de um 

organismo estranho ao Judiciário exercer, sim, competência judicante e, com esta 

característica, vir a auxiliar o próprio Poder, titular primário da jurisdição. 

 

4.2. TRIBUNAL DE CONTAS COMO PODER POLÍTICO-

ADMINIDTRATIVO 

 

Outros posicionamentos, acerca da natureza jurídica do Tribunal de 

Contas, vêm sendo ventilados pela doutrina pátria. É evidente que não há uma única resposta 

a satisfazer as divergências jurídicas acerca do tema. Exatamente por isso, este estudo se 

predispôs a sistematizar as diversas conclusões manifestadas por eminentes pesquisadores de 

nossa história. 

Para tanto, neste tópico, tratar-se-á de uma nova ótica para as Cortes de 

Contas, qual seja a sua dupla faceta : administrativa e política. 

 

 

 

 

 

                                                           
138 BITTENCOURT, Agnello Uchôa. Apud MARANHÃO, Jarbas Cardoso de Albuquerque. Op. Cit. p. 100/101. 
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4.2.1. TCU – Corte Administrativa  

 

Primeiro insta relembrar que – apesar de existir dissidência quanto ao 

exercício da jurisdição – o TCU tem garantida constitucionalmente a sua atuação no controle 

externo, exercendo competências específicas, como a de julgar contas.  

É neste âmbito que advém novamente a questão acerca da existência da 

coisa julgada administrativa – perfazendo coisa julgada material -, não muito bem aceita no 

âmbito dos países adotantes do Sistema de Jurisdição Una.  

No posicionamento que esse tópico se predispõe a demonstrar, entende-

se que a atuação do Tribunal de Contas está pautada no exame de legalidade e mérito das 

despesas e receitas sob responsabilidade de gestores públicos e de todos os demais obrigados 

a prestar contas. A análise é feita sob o mérito administrativo (conveniência e oportunidade da 

realização da despesa pelo gestor), não havendo um julgamento especificamente sobre 

pessoas.139 Mesmo quando sancionado o responsável por dispêndio irregular de valores 

públicos, na verdade, se está apreciando a disposição da própria receita pública – se regular ou 

irregular - e não a ausência de probidade administrativa do gestor, por exemplo. Assim sendo, 

as decisões teriam simplesmente cunho administrativo. 

Como visto em tópico anterior, para haver o verdadeiro jus dicere  é 

necessária a presença de certos requisitos, consubstanciados nas decisões capazes de produzir 

coisa julgada material (decisão terminativa de mérito) e mandamento coercitivo. 

Neste diapasão, muitos autores administrativistas tem entendido que a 

coisa julgada, proveniente das decisões do Tribunal Contábil, só existe no âmbito da própria 

Administração. Para esta corrente – e como seu expoente, podemos citar Hely Lopes 

Meirelles – todas as decisões de cunho administrativo podem ser revistas pelo judiciário, o 

que lhes retiraria o caráter de definitividade, necessário para a formação da coisa julgada 

material. 

Para Hely Lopes Meirelles140 as decisões emanadas de órgãos 

administrativos não tem sua, suposta, força terminativa ocasionada pelo fenômeno da coisa 

julgada, mas sim pelo simples exaurimento (preclusão) das vias recursais administrativas. 

Assim, a decisão se tornaria irretratável administrativamente, porém seria passível de ataque 

por via judicial quanto a sua legalidade.  

                                                           
139 CASTARDO, Hamilton Fernando. Op. Cit. p.118. 
140 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit. p. 604/605. 
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Acerca do mandamento coercitivo das decisões do TCU, vale dizer que 

há sim a imposição de sanções pecuniárias, e que todas as manifestações deste tipo tem 

caráter de título executivo. A celeuma encontra-se justamente no fato dos TC’s não terem 

autonomia para executar suas próprias sanções. 

As Tomadas de Contas que podem dar origem às multas e débitos, 

consistem em processos altamente técnicos que visam apurara a incorreta aplicação de 

recursos, a ocorrência de atos lesivos ao erário, alem de apurar atos ilegais, ilegítimos ou 

antieconômicos por parte dos gestores.141 

Quando uma destas irregularidades ocorre e é analisada pelo Tribunal, 

pode resultar em um acórdão condenatório, que virá imbuído das características de um título 

executivo, conforme preconiza a Constituição Federal, artigo 71, § 3⁰. 

Nesses acórdãos, são declarados os responsáveis e o valor do dano, 

bem como outras informações capazes de embasar um processo executivo judicial. Muito 

embora sejam aferidos aspectos contábeis e responsabilidades – que como núcleo material da 

decisão, fruto de avaliação técnica orçamentária e de mérito administrativo, não pode ser 

alterada -, o Tribunal de Contas não tem competência para promover a execução forçada, 

necessitando recorrer à verdadeira força coercitiva que se encontra no Judiciário.142 

É o Poder Judiciário quem realmente efetiva as decisões atinentes a 

imputação de débitos, prolatadas pelo TCU, quando estas forem desrespeitadas. Para que uma 

manifestação deste caráter seja completamente cumprida, o Tribunal de Contas se fia na boa 

vontade de quem é sancionado, podendo apenas aplicar multas àqueles que descumprem seus 

excertos ( artigo 268 do Regimento Interno)143  

Resta asseverar que as decisões da Corte Contábil não são 

completamente vazias de elementos de coerção. Na verdade existem dois momentos distintos 

quanto a coercibilidade; no primeiro há a imputação do débito que resulta em sérias 

consequências fiscais aos administradores condenados; já no segundo momento, há a hipótese 

de tal débito não ser quitado no prazo e na forma estipulado pelo acórdão, o que acarretará o 

procedimento judicial executivo e a consequente execução forçada.  

Há de se destacar que, mesmo sendo coerções distintas, em uma 

comparação rasteira, a promovida no âmbito do Judiciário tem maior impacto social, o que 

ofusca bastante a atuação do Tribunal de Contas. Por isso, dizer-se que a verdadeira 

                                                           
141 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 195. 
142 Idem. Ibidem. 
143 Vide campo de dúvidas frequentes no sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União. 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/duvidas_frequentes> 
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efetivação das decisões daquela Corte de Contas só se dá com a influência do Poder 

Judiciário.144 

Portanto, se não há coisa julgada material, nem caráter coercitivo, que 

emanem de suas decisões, muito difícil conceber o exercício de Jurisdição pelo TCU. 

Conclui-se, por conseguinte, ter tal órgão atuação unicamente administrativa. 

Defendendo este argumento encontramos José Afonso da Silva: 

 

 

(...) sujeito à prévia apreciação 

técnico-administrativa do Tribunal 

de Contas competente, que, assim, se 

apresenta como órgão técnico e suas 

decisões são administrativas, não 

jurisdicional.145 

 

 

Ainda neste sentido, encontramos José dos Santos Carvalho Filho, que 

em seu manual de Direito Administrativo tratou a competência de julgar contas da seguinte 

forma: 

 

 

O termo julgar no texto 

constitucional não tem o sentido 

normalmente atribuído aos juízes no 

exercício de sua função jurisdicional. 

O sentido do termo é o de apreciar, 

examinar, analisar as contas, porque 

a função exercida pelo Tribunal de 

Contas na hipótese é de caráter 

eminentemente administrativo.146 

 

 

Como definição do órgão de contas federal, Jaime Donizate Pereira se 

manifestou com os seguintes argumentos: 

 

 

Órgão administrativo com 

funcionamento autônomo, 

parajudicial, cuja a função precípua 

                                                           
144  Por óbvio, este não é o único entendimento que vigora na doutrina e jurisprudência pátria. Posto isso, o 

próprio STJ já reconheceu a produção de coisa julgada em decisões do TCU, sempre analisando a imutabilidade 

do mérito administrativo, aceitando a atuação jurisdicional deste Tribunal ( neste sentido: BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça. ROMS n. 12.487/GO. 1 Turme. Relator Ministro Francisco Falcão. DJ de 01/10/2001). 
145 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 752-

753. 
146 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23 ed. – Rio de Janeiro. Ed. Lumen 

Juris. 2010. p. 1094. 
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consiste em exercer “ex officio” o 

controle da execução financeiro-

orçamentária sobre os três poderes 

do Estado.147 

 

 

Por fim, se entendermos, finalmente, o Tribunal de Contas da União 

como um corpo eminentemente administrativo, imprescindível será fazer uma analise também 

quanto ao seu caráter político, tendo em vista este estar intimamente atrelado àquele. 

 

4.2.2. TCU – Corte Político-Administrativa  

 

Acerca do tema, muito sabias foram as colocações do ex-ministro do 

STF – e ex-presidente da Corte Suprema - Carlos Ayres Britto, quando asseverou que nenhum 

Tribunal de Contas é singelamente administrativo.148 Ele concentra sua posição no fato de que 

um órgão cujo regime jurídico é centralmente constitucional, não pode ser diminuído. 

As Cortes de Contas tem todo o núcleo de seu arcabouço normativo 

definido pelas mãos do legislador constituinte, que fez questão de edificar suas características 

no campo da eficácia plena e da aplicabilidade imediata. 

Citando Canotilho, Ayres Britto (2001, p. 8-9) destaca que a 

constituição tem o intuito de ser o “estatuto jurídico do fenômeno político”. Fenômeno este 

que tem sua legitimação nas relações entre organismos governamentais, governantes e 

governados. Esta matriz política primária, desenvolvida desde as elucubrações Greco-

romanas, se consolida com a delimitação de deveres e direitos de cada ente envolvido, 

mediante a normatização constitucional. 

Por assim dizer, as decisões políticas de uma sociedade acabam 

espelhadas nos dispositivos constitucionais vigentes, refletindo, pois, certo pensamento e 

momento histórico. Assim, todas as disposições de uma Carta Magna estariam envolvidas no 

manto, por vezes insólito, da política.  

Por conseguinte, conforme preconiza Ayres Britto (2001, p. 9) o caráter 

administrativo de um determinado órgão só viria a ser considerado em um segundo momento, 

já no plano das normas infraconstitucionais, por estar a atividade administrativa diretamente 

ligada à correta aplicação da lei. 

                                                           
147 PEREIRA, Jaime Donizate. Os Três Poderes – comentários, conflitos e história. Campinas: Impactus, 2005. 

p. 419. Apud. CASTARDO, Hamilton Fernando. Op. Cit. p. 119. 
148 BRITTO, Carlos Ayres. Op. Cit. p. 8. 
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Por certo que os princípios basilares da Administração pública se 

encontram inseridos na Constituição Federal – vide artigo 37, CRFB/88 -, mas é da norma 

infraconstitucional que ela retirará, na sua grande maioria, orientações estruturais e 

competênciais.  

Pautado no comando do artigo 18, CRFB/88, o qual trata da 

organização político-administrativa distribuída entre as unidades federadas, Carlos Ayres 

Britto defende: 

 

 

Daqui se infere que as Casas de 

Contas se constituem em tribunais de 

tomo político e administrativo a um 

só tempo. Político, nos termos da 

Constituição; administrativo, nos 

termos da lei. Tal como se dá com a 

natureza jurídica de toda pessoa 

estatal federada (...). 

 

 

Assim, conclui o eminente jurista, os Tribunais de Contas evidenciam 

seu vértice político quando julgam contas dos gestores e fiscalizam as unidades 

administrativas dos três Poderes. Se não tivessem o mínimo de representatividade política, 

talvez, não suportassem as pressões vindas dos demais Poderes estatais, sucumbindo à 

imobilização; perdendo seu sentido.  

Não só o citado pensador jurídico defendeu a existência de atributos 

políticos no Tribunal de Contas; nesta posição também encontra-se Aliomar Baleeiro expondo 

a seguinte tese: 

 

 

À primeira vista, o Tribunal de 

Contas poderá parecer simples órgão 

administrativo, colegiado, com 

funções jurisdicionais sobre os 

ordenadores e pagadores de dinheiros 

públicos, no interesse da probidade 

da administração. Mas, a análise da 

Constituição mostra que existe algo 

mais importante e profundo nesse 

órgão imediato da Constituição: é a 

sua função essencialmente política 

que decorre do papel de órgão da 

fiscalização do Congresso. 149 

 

                                                           
149 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense. 1993. p. 426.  
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Por oportuno, conclui-se que, pautado na constituição e nas leis 

infraconstitucionais que o regem, o TCU demonstra ser ambivalente; conciliando política e 

administração para desenvolver seu sólido trabalho de fiscalização. 

 

4.3. TRIBUNAL DE CONTAS COMO PARTE INTEGRANTE DO 

PODER LEGISLATIVO 

 

Ao adentrar nesta seção passaremos a manusear o cerne da celeuma em 

voga, tendo em vista que a maior parte da doutrina diverge quanto ao enquadramento ou não 

do Tribunal de Contas como ente integrante do Poder Legislativo. 

Forçoso dizer que, hoje, está pacificada a sua não inserção no âmbito 

do Poder Judiciário, bem como o fato de exercer atividades político-administrativas; todavia, 

muito conturbada é a corelação deste ente com o Congresso Nacional, por tratar de 

competências específicas não delegadas àquela Casa Legislativa. 

A priori, lembremos que em 1988 foi promulgada a Constituição da 

República Federativa do Brasil, que hoje nos rege. Esta Carta Maior veio para aplacar os 

anseios de consolidação de uma ordem democrática, no intuito de nos distanciarmos da 

mácula deixada pelo deteriorante Regime Militar - que se estendeu até 1985, quando 

Tancredo Neves erigiu ao posto presidencial.150 

Grandes inovações trouxe a Carta Política, fortalecendo as estruturas 

federativas e os três Poderes estatais. 

No âmbito da divisão dos Poderes, a Constituição de 1988 se 

preocupou em delimitar os elementos principais de cada um, resguardando sua composição 

interna, regime protecionista de seus membros, competências, funções e princípios. Alem 

disso, trouxe à baila o importante conceito de independência e harmonia entre eles. 

É neste contexto que começaremos a analisar o posicionamento do 

TCU frente aos dispositivos constitucionais. 

O Tribunal de Contas aparece em nosso Texto Maior inserido no Título 

IV, Capítulo I, Seção IX, que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Tal 

seção, assim como as anteriores contidas neste capítulo, vem para delimitar elementos que 

compõe a organização do Poder Legislativo. 

                                                           
150 Não esqueçamos que Tancredo não chegou a tomar posse no cargo por ter sido internado antes da respectiva 

cerimônia oficial. Pouco tempo depois veio a falecer, assumindo a presidência José Sarney. 
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Por sua topografia – incluído na área fiscalizadora do Legislativo -, o 

Tribunal de Contas vem sendo considerado um órgão integrante de tal poder, componente do 

próprio Congresso Nacional. Se não fosse essa a intenção do legislador constituinte, poderia 

ele ter inserido o TCU no rol de entes que compõe qualquer um dos demais poderes, ou até 

mesmo tê-lo tratado de maneira diferenciada, como fez com o Ministério Público. 

Não se encontrando a citada Corte dentre os órgãos do Poder Executivo 

(art. 76), muito menos entre os do Poder Judiciário (art. 96), chega-se a conclusão lógica que 

aquela destina-se a otimizar o trabalho do próprio poder que integra, qual seja, o Legislativo. 

Vale destacar que, pela leitura do disposto no artigo 70, a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta/indireta, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 

externo, e também pelo controle interno de cada Poder.  

Neste diapasão, se inclui o Tribunal de Contas, aparecendo como 

auxiliar do Congresso Nacional no exercício do controle externo, consoante se observa do 

mandamento descrito no caput do artigo 71. 

 

 

Art. 71. O controle externo, a cargo 

do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União, ao qual 

compete: 

 

 

Muito embora tenha competências distintas das elencadas ao 

Congresso, a Corte de Contas exerce a mesma função deste. A função precípua aqui tratada é 

unicamente a de controle externo, sendo esta de titularidade privativa da Casa Legislativa.  

Por assim dizer, há de se entender que não deve um ente estranho à 

composição do titular da função exercê-la aleatoriamente. Correto seria haver uma delegação 

dos meios de execução da função a um órgão integrante do próprio corpo do Legislativo. 

Compreendendo todas as nuances do tema, e defendendo estas ideias, 

Michel Temer expressou que o “Tribunal de Contas é parte componente do Poder legislativo, 

na qualidade de órgão auxiliar, e os atos praticados são de natureza administrativa”.151 

Importante frisar que a Corte de Contas foi descrita pelo texto 

constitucional como órgão auxiliar do Legislativo e, portanto, infere-se ser parte dele.  

                                                           
151 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 134. Apud. 

CASTARDO, Hamilton Fernando. Op. Cit. p. 120. 
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Fazendo uma comparação, em uma análise superficial do Texto de 

1988, vemos que semelhante fato ocorreu também no capítulo referente ao Poder Executivo. 

O caput do artigo 76 dispõe o seguinte: 

 

 

Art. 76. O Poder Executivo é 

exercido pelo Presidente da 

República, auxiliado pelos Ministros 

de Estado. (grifo nosso) 

 

 

Neste artigo foi usada expressão análoga à utilizada no artigo 71 

(“auxiliado” e “com o auxilio” respectivamente) para indicar que os Ministérios/Ministro de 

Estado são órgãos do Executivo, e disso não há de se olvidar. Assim como não se discute a 

natureza jurídica dos Ministérios, não haveria razão para fundar a discussão acerca de tal 

aspecto nos TC’s. 

Partilhando da tese atinente à integração da Corte Fiscal ao Congresso, 

José dos Santos Carvalho Filho destacou: 

 

 

O Tribunal de Contas é o órgão 

integrante do Congresso Nacional 

que tem a função constitucional de 

auxiliá-lo no controle financeiro 

externo da Administração Pública, 

como emana do art. 71 da atual 

Constituição.152 

 

 

Ademais, não só a Constituição tratou o Tribunal desta forma, como 

também, no âmbito infraconstitucional, algumas leis dispuseram neste sentido153. A própria 

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, 

considera os TC’s parte do Poder Legislativo, considerando as diferentes esferas federativas. 

 

 

Lei Complementar n⁰ 101 

Art. 1o Esta Lei Complementar 

estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, 

com amparo no Capítulo II do Título 

VI da Constituição. 

(...). 

                                                           
152 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. p. 1094. 
153 PASCOAL, Valdecir. Op. Cit. p. 130 
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 § 2o As disposições desta Lei 

Complementar obrigam a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. 

§ 3o Nas referências: 

 I - à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, estão 

compreendidos: 

a) o Poder Executivo, o Poder 

Legislativo, neste abrangidos os 

Tribunais de Contas, o Poder 

Judiciário e o Ministério Público; 

 

Art. 20. A repartição dos limites 

globais do art. 19 não poderá exceder 

os seguintes percentuais: 

I - na esfera federal: 

a) 2,5% (dois inteiros e cinco 

décimos por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas da União; 

(...) 

 II - na esfera estadual: 

a) 3% (três por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Estado; 

(...) 

III - na esfera municipal: 

 a) 6% (seis por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando 

houver; 

(...) 

§ 2o Para efeito deste artigo entende-

se como órgão: 

(...) 

II - no Poder Legislativo: 

a) Federal, as respectivas Casas e o 

Tribunal de Contas da União; 

b) Estadual, a Assembléia 

Legislativa e os Tribunais de 

Contas; 

c) do Distrito Federal, a Câmara 

Legislativa e o Tribunal de Contas 

do Distrito Federal;  

d) Municipal, a Câmara de 

Vereadores e o Tribunal de Contas 

do Município, quando houver;  (...) 

 

Art. 59. O Poder Legislativo, 

diretamente ou com o auxílio dos 

Tribunais de Contas, e o sistema de 

controle interno de cada Poder e do 

Ministério Público, fiscalizarão o 

cumprimento das normas desta Lei 
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Complementar, com ênfase no que se 

refere a: (...) 

 

 

 

Há de se comentar, por fim, que os Tribunais de Contas são entes 

desprovidos de personalidade política própria154, o que faz com que sejam considerados 

órgãos. Sendo assim, herdam a personalidade da pessoa de direito público em que se inserem. 

Em consequência, nada mais correto do que considerar tais Cortes Contábeis como entes 

atrelados à uma estrutura maior, que, no caso em comento, seria o Legislativo. 

Por mais que pareça coerente tal argumentação, não é esta a posição 

mais abundante entre os doutrinadores- também não é a que nos parece mais acertada. Estes a 

vem rejeitando veementemente, fazendo perfunctórios estudos acerca da expressão “com o 

auxilio de”, bem como das competências atribuídas a implacável Corte Fiscal pela própria 

Carta Federal. 

 

4.4. TRIBUNAL DE CONTAS COMO ÓRGÃO AUTÔNOMO 

 

Até o presente momento, discorremos acerca do enquadramento, ou 

não, do Tribunal de Contas nos três Poderes que compõe nosso Estado Nacional, seguindo a 

velha concepção de Montesquieu, consagrada na Teoria da separação do Poderes – obra 

L’Esprit des Lois, 1748. 

Usando de uma concepção da antiguidade Aristotélica, a doutrina vinha 

fazendo esforço hercúleo no intuito de adequar a Corte Contábil aos três organismos 

responsáveis por desempenhar as funções estatais. Os juristas declinavam as inconveniências 

que poderiam ter de enfrentar, caso admitissem a confluência de funções em um único ente. 

Esta ideia não consegue mais raízes na sociedade moderna, já que as 

relações e consequentes funções do Estado ganharam uma complexidade indomável. Não é 

mais possível balizar a função jurisdicional, por exemplo, apenas no campo do Poder 

Judiciário; isto também ocorre com os demais Poderes que veem suas paredes divisoras 

ficarem cada vez mais fluidas. 

É nesse sentido que nos distanciaremos da arraigada noção tripartite a 

fim de explicar a natureza jurídica do TCU. 

                                                           
154 CHAVES, Francisco Eduardo Carrilho. Controle Externo da Gestão Pública. 2. ed. Niterói: Impetus, 2007. p. 

49. 
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Segundo preconiza Ricardo Lobo Torres155 a tripartição tradicional dos 

Poderes não serve para resolver a indagação principal deste trabalho, qual seja, a natureza 

jurídica do Tribunal de Contas, em razão do modelo de separação dos poderes adotado no 

Brasil ter se tornado falho, ineficiente e incongruente para agir em face desta conceituação. A 

separação não consegue classificar os órgãos do Estado com precisão, tendo em vista a 

própria constituição ter diferido certas funções estatais. 

Para elucidar o tema, reitero as palavras de Artur Orlando, citado 

também por Jacoby Fernandes: 

 

 

Há funções que não são legislativas, 

administrativas ou judiciárias, e nem 

por isso deixam de ser funções 

políticas garantidas pela 

Constituição. A divisão tripartida da 

soberania nacional, ainda é repetida 

de Constituição em Constituição, 

sem que os constitucionalista tenham 

percebido que novos órgãos 

surgiram, em desempenho de novas 

funções.156 

 

 

Assim, se faz necessária uma análise aprofundada do TCU – suas 

competências e atuações perante o Congresso Nacional – para que entendamos seu aspecto 

pluridimensional; flertando ora com um, ora com outro Poder. 

Entendendo não ser uma matéria estanque, faz parte deste estudo 

enfrentar as divergências doutrinárias; dentre elas, a maior e mais debatida por juristas ao 

longo das décadas: a dicotomia entre TCU como “órgão do Legislativo X órgão autônomo” 

De antemão, devo declarar que, apesar de discorrer sobre as mais 

difundidas teorias, filio-me á concepção de Tribunal Financeiro autônomo, entendendo ser de 

extrema complexidade a sua atuação perante o controle externo -  principalmente ante a 

fiscalização da aplicação orçamentária-, e que simplória seria a tentativa de englobar tamanha 

força e importância fiscalizatória em um único Poder. 

 

 

                                                           
155 TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e legitimidade. Rio 

de Janeiro. Revista do TCE/RJ. N. 22. Jul/1991. p. 359. 
156 ORLANDO, Artur. Apud FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. Cit. p. 157. 
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4.4.1- TCU: defesa de sua autonomia – órgão não integrante do Poder 

Legislativo. 

 

Em primeiro momento, relembrando o defendido por Ayres Britto, 

“começo por dizer que o Tribunal de Contas da União não é órgão do Congresso Nacional, 

não é órgão do Poder Legislativo”.157 

Para tanto, argumenta-se que a própria Constituição da República 

deixou clara a sua intenção de não absorver este órgão ao Poder em comento.  

Ao contrario do que se viu no tópico “4.3” deste estudo, o simples fato 

do TCU vir inserido no capítulo I, do Título IV da Carta Federal, que dispõe sobre a 

organização do Poder Legislativo, não é suficiente para determinar sua natureza, muito menos 

para crer ser ele parte integrante daquele Poder. 

A Corte de Contas não figura como órgão do Legislativo, pois assim 

não o quis o legislador constituinte, uma vez que excluiu o Tribunal do rol do artigo 44, onde 

está disposta a composição do Legislativo. 

Vale destacar que o supramencionado dispositivo determina que o 

Poder Legislativo será exercido mediante o Congresso Nacional, e que este se compõe da 

Câmara do Deputados e do Senado Federal, não havendo menção alguma ao Tribunal de 

Contas. 

Não há de se sustentar que, por aparecer o TCU ao lado do Congresso 

Nacional no exercício do controle externo – consoante artigo 71, CRFB – , no âmbito da 

Seção IX, “Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária”, existiria intenção do 

legislador em incorporá-lo à este último organismo. A simples topografia, dentro do capítulo 

destinado ao Legislativo, não é justificativa suficientemente plausível. Isto se verifica com 

uma comparação simples. 

Em se tratando de análise topográfica, quando a Carta Magna trata dos 

demais Poderes, seja pelo artigo 76 (Executivo) ou pela dicção do artigo 92 (Judiciário), ela 

estabelece de pronto (logo na primeira seção de cada capítulo) quais organismos compõe cada 

esfera de poder; indicando o órgão que exerce a função estatal com titularidade e a sua 

respectiva divisão interna, quando for o caso.  

                                                           
157 BRITTO, Carlos Ayres. Op. Cit. p. 2 
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Considerando ser o Legislador Constituinte razoavelmente sistemático, 

e tendo em vista os parâmetros utilizados por eles para dispor dos elementos dos Poderes, é 

possível concluir que não houve a menor vontade de agregar o TCU ao Legislativo. 

Também não prospera a tese de que, por ser, supostamente, um órgão 

auxiliar do Congresso Nacional, deve ser visto como um membro secundário deste, não 

precisando estar delimitado no artigo 44, pois o mesmo refere-se apenas à composição 

primordial do Congresso (Câmara e Senado).  

Mais uma vez, uma comparação simples deixa cair por terra tal 

argumentação. Vejamos. No caso do Poder Executivo, logo no caput do primeiro artigo da 

seção acerca da composição do poder, fica indicado que o seu exercício estará a cargo do 

Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Vê-se que a Carta Federal se 

utiliza de termo análogo ao disposto no artigo 71158; só que nesse caso, deixa claro que os 

Ministérios, mesmo sendo órgãos auxiliares, classificam-se expressamente como 

componentes do Poder Executivo. Disto, por sinal, ninguém duvida. 

Completando as assertivas defendidas acima, destaco a posição de 

Agnello Uchôa Bittencourt, citado por Jarbas Maranhão (1990. p.101): 

 

 

Não é também Poder Legislativo, 

embora certa subordinação funcional, 

não hierárquica. Não o é 

materialmente, visto que não legisla; 

não o é formalmente, porque assim 

não o considerou a constituição. 

 

 

Outra importante observação que merece ser feita, gira em torno do 

termo utilizado pelo texto constitucional no já citado artigo 71. Mediante este, afere-se 

atribuição do Congresso em exercer o controle externo “com o auxilio” do TCU. Nota-se que 

em nenhum momento foi utilizada a expressão “auxiliar”, que no caso, tem uma conotação 

morfológica completamente diversa. 

Uma parte da doutrina defende que o Conselho de Contas é órgão 

“auxiliar” do Congresso e por isso, subordinado aos desígnos deste. Todavia, não foi esta a 

expressão escolhida pela Constituição, valendo, neste caso, o exercício interpretativo 

gramatical do Texto Maior. 

                                                           
158 CRFB/88. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...)  
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O verbete “Auxílio”, segundo definição do famoso Dicionário 

Houaiss159, tem a acepção de contribuição secundária para a realização de uma tarefa; ajuda, 

assistência, cooperação. Assim, não há como extrair do termo noções de subordinação ou 

subalternação.  

Tem-se por significado lógico um apoio; uma clara relação de 

cooperação entre o Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, visando otimizar o 

exercício do controle externo. 

A palavra “auxílio” neste contexto foi empregada a fim de demonstrar 

uma relação próxima entre os entes, assim como ocorre com o Ministério Público e o 

Judiciário. Quer-se com isto demonstrar o fato de não se poder exercer uma função estatal tão 

importante sem a cooperação de seu maior parceiro. 

Carlos Ayres Britto (2001, p. 3) já havia observado esta correlação: 

 

 

Quero dizer: não se pode exercer a 

jurisdição senão com a participação 

do Ministério Público. Senão com a 

obrigatória participação ou o 

compulsório auxílio do Ministério 

Público. Uma só função (a 

jurisdicional), com dois 

diferenciados órgãos a servi-la. Sem 

que se possa falar de superioridade 

de um perante o outro. 

E complementa seu raciocínio da seguinte forma: 

 

 

Toda essa comparação com o 

Ministério Público é, deveras, 

apropriada. Assim como não se pode 

exercer a jurisdição com o descarte 

do “Parquet”, também é inconcebível 

o exercício da função estatal de 

controle externo sem o necessário 

concurso ou o contributo obrigatório 

dos Tribunais de Contas. Mas esse 

tipo de auxiliaridade nada tem de 

subalternidade operacional, vale a 

repetição do juízo. Traduz a co-

participação inafastável de um dado 

Tribunal de Contas no exercício da 

atuação controladora externa que é 

própria de cada Poder Legislativo, no 

                                                           
159 INSTITUTO ANTONIO HOUAISS. Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss. Disponível em : 

<http://200.241.192.6/cgi-bin/houaissnetb.dll/frame>. Acessado em : 10/02/2013 e 27/07/2013.  
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interior da respectiva pessoa estatal-

federada. 

 

 

Conclui-se, por conseguinte, que o auxílio exercido pelo Tribunal 

Fiscal reside na seara da colaboração técnica, fornecendo informações e avaliações 

conclusivas acerca da regularidade ou não das contas dos gestores públicos, observando os 

aspectos da legalidade de despesas e receitas públicas, bem como os aspectos orçamentários, 

financeiros, patrimoniais, contábeis e operacionais. Essa contribuição facilita as sindicâncias 

promovidas pelo Parlamento Federal sobre as unidades administrativas.  

As múltiplas competências, delegadas pelo Texto Maior à Corte Fiscal, 

não se confundem com a função estatal de Controle externo, consoante assevera Odete 

Medauar, o que ajuda a dirimir as dúvidas acerca de sua natureza jurídica. 

 

 

(...) muito comum é a menção do 

Tribunal de Contas como órgão 

auxiliar do Poder Legislativo, o que 

acarreta a ideia de subordinação. 

Confunde-se, desse modo, a função 

com a natureza do órgão. A 

Constituição Federal, em artigo 

algum, utiliza a expressão órgão 

auxiliar; dispõe que o controle 

externo do Congresso Nacional será 

exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas; a sua função, portanto, é 

de exercer o controle financeiro e 

orçamentário da Administração em 

auxílio ao Poder responsável, em 

última instância, por essa 

fiscalização. Tendo em vista que a 

própria Constituição assegura ao 

Tribunal de Contas as mesmas 

garantias de independência do Poder 

Judiciário, impossível considerá-lo 

subordinado ao Legislativo ou 

inserido na estrutura do Legislativo. 

Se a sua função é de atuar em auxílio 

ao Legislativo, sua natureza, em 

razão das próprias normas da 

Constituição, é a de órgão 

independente desvinculado da 

estrutura de qualquer dos três 

Poderes.160 

 

 

                                                           
160 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1993. p. 142. 
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Insta ressaltar que a função dividida entre Congresso e TCU é o próprio 

controle externo; as atribuições específicas são, na verdade, competências que se traduzem em 

competência opinativa, judicante, consultiva/ informativa, sancionadora, corretiva, etc. 

Parte das competências atribuídas ao Tribunal de Contas é 

desempenhada como forma de auxílio ao Congresso; a outra parte sequer é exercida com 

anuência das Casas Parlamentares.  

É aí que reside mais um elemento legitimador da autonomia deste 

órgão de Contas. O regime de atuação conjugada não recai sobre todas as atribuições dos 

TC’s, demonstrando que eles têm desempenho externo ao do Congresso, não precisando de 

nenhum tipo de autorização para legitimar seus atos. Podemos citar, de pronto, como 

exemplo, as competências  instituídas pelos incisos II, III, VI e IX, do artigo 71, CRFB/88. 

Acerca do inciso II, insta considerar que a própria atividade de 

julgamento, ali prevista, é incompatível com a função de mero órgão auxiliar, já que não há 

prestação de ajuda alguma ao Congresso quando do exercício desta atribuição. Está o TC, na 

realidade, exercendo um julgamento de forma autônoma, considerando que suas decisões não 

são submetidas, a posteriori, ao crivo do Congresso para aprovação ou rejeição. Atua o 

Tribunal apenas pautado em suas avaliações e considerações técnicas, chegando a uma 

decisão sem interferências externas. 

Este tipo de autonomia seria incompatível a um órgão integrante de um 

outro hierarquicamente superior, pois as manifestações emitidas por aquele acabariam por ser 

submetidas a apreciação do ente ao qual se vincula, podendo ocorrer submissões indesejáveis. 

A favor deste pensamento encontramos novamente Carlos Ayres Britto 

(2001, p. 5): 

 

 

Poder Legislativo e Tribunal de 

Contas são instituições que estão no 

mesmo barco, em tema de controle 

externo, mas sob garantia de 

independência e imposição de 

harmonia recíproca. Independência, 

pelo desfrute de competências 

constitucionais que se não 

confundem (...). Harmonia, pelo fim 

comum de atuação no campo do 

controle externo (...). 
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Outra característica que diferencia a Corte de Contas do poder 

Legislativo é o caráter dos julgamentos promovidos por cada um. Em um primeiro momento, 

analisando os julgamentos legislativos, observa-se que estes se dão sob um “critério subjetivo 

de conveniência e oportunidade”161 revelando uma forma quase que discricionária de 

avaliação de fatos e pessoas. Já os julgamentos a cargo do TCU se atêm a questões técnico-

jurídicas bem rígidas, sujeitando os fatos e pessoas a uma avaliação objetiva de 

parametricidade com a norma, seja ela infra ou constitucional. 

Ante o exposto, forçoso é reconhecer a autonomia do Tribunal de 

Contas, fornecendo este ajuda/cooperação técnica aos demais Poderes do Estado brasileiro. 

 

4.4.2- TCU órgão autônomo: demais argumentos e entendimentos 

doutrinários 

 

Como considerações finais, importante relembrar a dicção do artigo 71, 

IV, CRFB/88:  

 

 

Art. 71. O controle externo, a cargo 

do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União, ao qual 

compete: 

(...) 

IV - realizar, por iniciativa própria, 

da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, de Comissão técnica 

ou de inquérito, inspeções e 

auditorias de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial, nas unidades 

administrativas dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, e 

demais entidades referidas no inciso 

II; 

 

 

Com esta competência o TCU pode, até por iniciativa própria, 

desenvolver inspeções e auditorias no âmbito dos três Poderes. Para tanto, é essencial que 

mantenha autonomia em relação à estes, já que se assim não o for, suas decisões e conclusões 

técnicas podem ser maculadas com as pressões políticas advindas das esferas de poder. 

                                                           
161 BRITTO, Carlos Ayres. Op. Cit. p. 2. 
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Outra característica que vem a firmar a autonomia do órgão em 

questão, vale dizer, está intimamente atrelada à sua competência sancionadora (artigo 71, 

VIII, IX e X, CRFB/88). 

O tribunal recebeu competências exclusivas para: aplicar sanções aos 

responsáveis por despesas ilegais (multas, vedação de contratação com o poder público, 

vedação ao responsável de assumir novo cargo de gestor dentro de certo período e etc); 

assinar prazo afim de que o ente sancionado adote providências para adequação de sua 

conduta à lei e sustar, se não atendidas as suas recomendações, os atos impugnados. 

Essas atribuições não necessitam passar pelo crivo de nenhum outro 

organismo, tendo o Tribunal de Contas força coercitiva suficiente para impor suas conclusões. 

Em detrimento do que foi defendido por outra corrente doutrinária em 

relação à efetividade das decisões dos TC’s, Jacoby Fernandes sustenta não haver razão a esta 

tese. As decisões do TCU expressam, para ele, força jurisdicional e coercibilidade, o que as 

legitimam e efetivam, dentro do possível. 

Ademais, o eminente jurista lembra que, na prática, raramente um 

tribunal é o executor direto de sua própria decisão, pois, via de regra, estas são executadas 

pelo primeiro grau de jurisdição. 

Como ultimas considerações, vale a nota acerca das questões debatidas 

quando do processo legislativo originário a Lei Orgânica do TCU – Lei 8.443/92. 

Em consequência do disposto no artigo 37, o projeto de lei 4.064 de 

1989 (futuro texto da Lei Orgânica) foi parcialmente vetado pelo então Presidente da 

República, Fernando Collor, no intuito de manter a autonomia do Órgão Contábil. O artigo 

citado dispunha sobre a possibilidade da Câmara dos Deputados, Senado Federal e suas 

respectivas comissões, convocarem os Ministros do TCU para prestar pessoalmente 

informações perante eles. Em caso de ausência não justificada, os Ministros incorreriam em 

crime de responsabilidade. 

Isso seria uma verdadeira afronta à independência atribuída pela 

constituição ao Tribunal. Nesse sentido, seguem as razões do veto: 

 

Razões do Veto 

As estipulações do artigo e 

respectivo parágrafo, se mantidas, 

reduziriam os Ministros do Tribunal 

– e, por via de conseqüência, o 

próprio Tribunal – à contingência de 

terem de explicar razões e 
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circunstâncias de suas decisões até 

mesmo ‘a qualquer das Comissões’ 

do Senado Federal ou da Câmara. 

Perderiam os Ministros a autonomia 

que a Constituição lhes garante, e se 

suprimiria ao Tribunal a 

independência em relação ao 

Legislativo. A obrigação de 

comparecer perante Comissões do 

Congresso para prestar informações 

exorbita flagrantemente do estrito 

dever que se impõe ao Magistrado de 

fundamentar os votos e sentenças no 

momento do julgamento e se institui 

uma instância revisora de posições 

do Tribunal e de seus membros, que 

a Constituição não previu e que sua 

interpretação sistemática repele.162 

 

Ainda, à guisa de curiosidade, impede asseverar que o Tribunal de 

Contas vem sendo considerado órgão autônomo não só pela doutrina, mas também por órgãos 

federais de pesquisa avançada. Isto ocorre com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística- IBGE.163 

Esta entidade desenvolveu pesquisas no intuito de classificar os órgãos 

da administração pública e entidades privadas, criando uma sistematização dos conceitos em 

forma de tabela codificada. “Os códigos de natureza jurídica têm por objetivo a identificação 

da constituição jurídico-institucional das entidades públicas e privadas nos cadastros da 

administração pública do País.”164 

Como conclusão da pesquisa, destacamos o código abaixo: 

 

 

TABELA DE NATUREZA 

JURÍDICA 2009.1 

Resolução Concla nº 2, de 

21/12/2011, publicada no DOU nº 

251, de 30/12/2011. 

116-3 Órgão Público Autônomo 

Federal 

                                                           
162 BRASIL.Lei n⁰ 8.443, de 16 de julho de 1992. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e 

dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 de julho de 1992. 

ART. 71. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm> . Acessado em: 05/08/2013. 
163 O IBGE é uma entidade da administração pública federal, vinculada ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, sendo um dos maiores provedores de dados e informações tecnicas do País, atendendo às 

necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais 

federal, estadual e municipal. Informação Disponível em: <http://concla.ibge.gov.br > Acessado em: 27/07/2013. 
164 Informação obtida no sítio Eletrônico do IBGE. Disponível em:  <http://concla.ibge.gov.br/estrutura/natjur-

estrutura/natureza-juridica-2009-1/116-3-orgao-publico-autonomo-federal> Acessado em 27/07/2013. 
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Esta Natureza Jurídica compreende: 

- os órgãos públicos do Tribunal de 

Contas da União; 

- os órgãos públicos integrantes do 

Ministério Público da União 

(Ministério Público Federal, 

Ministério Público do Trabalho, 

Ministério Público Militar e 

Ministério Público do Distrito 

Federal e dos Territórios).165 

 

 

Mais do que justo apoiarmos a tese de independência funcional do 

Tribunal de Contas da União, ante sua atuação historicamente vanguardista, além, claro, dos 

demais argumentos aqui expostos. 

Por fim, é de bom tom reunir neste ultimo intento as palavras dos 

incríveis juristas e doutrinadores que se manifestaram acerca do tema e defenderam a 

verdadeira natureza da Colenda Corte de Contas. 

 

Tabela 4: Entendimentos pró autonomia do TCU 

 

NOME TESE 

 

 

Hely Lopes Meirelles 

 

 

Órgãos independentes são os originários da 

Constituição e representativos dos Poderes de 

Estado - Legislativo, Executivo e Judiciário - 

colocados no ápice da pirâmide governamental, 

sem qualquer subordinação hierárquica ou 

funcional, e só sujeitos aos controles 

constitucionais de um poder pelo outro. Por isso, 

são também chamados órgãos primários do 

Estado. Esses órgãos detêm e exercem 

precipuamente as funções políticas, judiciais e 

quase-judiciais outorgadas diretamente pela 

Constituição, para serem desempenhadas 

pessoalmente por seus membros (agentes 

políticos, distintos de seus servidores, que são 

                                                           
165  Idem 



97 
 

agentes administrativos), segundo normas 

especiais e regimentais.  

(...) De se incluir, ainda, nesta classe o Ministério 

Público federal e estadual e os Tribunais de 

Contas da União, dos Estados membros e 

Municípios, os quais são órgãos funcionalmente 

independentes e seus membros integram a 

categoria de agentes políticos, inconfundíveis 

com os servidores das respectivas instituições166 

 

Jair Lima Santos Desse modo, demonstra-se razoável a linha 

de entendimento que escolhe a tese de que os 

Tribunais de Contas são órgãos autônomos, 

cuja jurisdição e competência advêm 

diretamente do texto constitucional, mas que 

exercem tanto funções jurisdicionais 

propriamente ditas quanto funções 

meramente administrativas167 

Celso Antônio Bandeira de Mello 

 

(...) Basta-nos uma conclusão, a meu ver 

irrefutável: o Tribunal de Contas, em nosso 

sistema, é um conjunto orgânico 

perfeitamente autônomo.168 

Evandro Martins Gerra (...) possuem natureza jurídica de difícil 

apreensão, enquadrando-se nos chamados 

órgãos constitucionais autônomos ou de 

destaque constitucional, encontrando-se 

posicionados por entre as esferas do poder ou 

ao lado destas, porquanto a evolução da 

                                                           
166 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit. p.66 
167 SANTOS, Jair Lima. Tribunal de Contas da União & controle estatal e social da administração pública. 

Curitiba:  Juruá. 2003. p. 63.. 
168 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Palestra transcrita no livro: Controle externo, de Róbinson Gonçalves 

de Castro. 3 ed. Ed. Vestcon. p. 23. Apud PASCOAL, Valdecir. Op. Cit. p. 129 
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sociedade e do direito não mais admitem a 

teoria tripartite como estanque e absoluta. 169 

 

 

 José Arnaldo da Fonseca Os tribunais de Contas, na qualidade de 

órgãos autônomos, não vinculados a qualquer 

um dos Poderes, detém autonomias 

administrativa e financeira (...).170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 GERRA, Evandro Martins. Os controles externos e internos da administração pública e os tribunais de 

contas. Belo Horizonte. Ed. Fórum. 2003. Apud CASTARDO, Hamilton Fernando. Op. Cit. p. 127. 
170 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. ROMS n. 12.580. Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca. Brasília. 

DJ de 2 de abril de 2001, seção 1, p. 313. 
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• CONCLUSÃO 

 

Por tudo que foi defendido e estudado, nos foi oportunizada uma visão 

extensiva da massa complexa representada pelos Tribunais de Contas; em especial análise, 

compreende-se o quão árdua tem sido a tarefa da doutrina e jurisprudência no intuito de 

estabelecer um conceito rijo capaz de abarcar todas as nuances da natureza jurídica dos TC’s. 

Não é fácil adentrar em um campo de conhecimento extremamente 

diversificado como este. Exatamente por isso, muitos manuais de Direito Constitucional e 

Administrativo se esquivam na hora de trabalhar mais profundamente as características do 

TCU. Alguns, por vezes, preferem omitir sua existência, como se sua ausência nada 

interferisse no sistema de controle das funções estatais. 

Isto, é claro, não condiz com a realidade. Cada vez mais a sociedade 

cobra do Estado o controle acerca da destinação e utilização dos recursos públicos. Cada vez 

mais se clama pela predominância da economicidade, da retidão, da consciência quanto ao 

manuseio da coisa pública. Deseja-se ardentemente nas ruas deste país a efetivação do 

princípio da moralidade acerca da utilização do dinheiro público. 

O Tribunal de Contas vem neste âmbito responder aos anseios da 

sociedade atuando perante a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União, zelando pela legalidade, legitimidade e economicidade do trato com os 

valores e bens públicos. 

Estas atribuições expressam o exercício da função de controle externo o 

qual o Tribunal Fiscal exerce conjuntamente com o Congresso Nacional.  

Não se pode olvidar que o Tribunal de Contas da União trabalhe em 

cooperação com o Congresso Nacional – verdadeiro titular do controle externo; todavia, 

conclui-se ser apenas uma relação de auxílio mútuo; uma relação de ajuda estritamente 

técnica, assim como ocorre com o sistema de controle interno de cada Poder já que este tem a 

função de apoiar o controle externo. 

Também não se pode negar que ao Tribunal a Constituição vigente 

tenha delegado um extenso rol de competências bem diversas umas das outras. Competências 

essas que, em parte, servem ao Congresso Nacional, pois nem todas estão vinculadas a uma 

relação com este órgão. 

 A Corte de Contas exerce atividades fora do âmbito de atuação do 

Congresso, o que demonstra claramente sua natureza autônoma. Ademais, tem autonomia de 

investigar, por meio de auditorias e inspeções, as unidades administrativas de todos os 
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Poderes. Esta, sem dúvida, é uma das suas características mais marcantes, tendo em vista que 

requer alto nível de desvinculação em relação aos Poderes do Estado; do contrário, inertes 

poderiam ser suas constatações. 

Por muito tempo na nossa história, isto veio ocorrendo. O TCU era 

subjulgado a um ou outro Poder, perdendo as características desejadas por aqueles que 

participaram de sua criação. 

Um exemplo evidente disto ocorreu na época de sua criação – no início 

da República- quando o Executivo tentou esvaziar suas competências primordiais: 

 

 

(...) o Tribunal de Contas considerou 

ilegal a nomeação, feita pelo 

Presidente Floriano Peixoto, de um 

parente do ex-Presidente Deodoro da 

Fonseca. Inconformado com a 

decisão do Tribunal, Floriano 

Peixoto mandou redigir decretos que 

retiravam do TCU a competência 

para impugnar despesas consideradas 

ilegais. 171 

 

 

Silente e esvaziado de efetividade no período imperial e durante a 

vigência das Cartas Políticas ditatoriais, o Tribunal de Contas renasce com a Constituição 

promulgada em 1988. Resurge e rompe suas amarras no intuito de se parecer, pelo menos um 

pouco, com o órgão idealizado por Rui Barbosa: 

 

 

O Governo Provisório reconheceu a 

urgência inadiável de reorganizá-lo; 

e a medida que vem propor-vos é a 

criação de um Tribunal de Contas, 

corpo de magistratura intermediaria à 

administração e à legislatura, que, 

colocado em posição autônoma, com 

attribuições de revisão e julgamento, 

cercado de garantias – contra 

quaisquer ameaças, possa exercer as 

suas funções vitais no organismo 

constitucional, sem risco de 

converter-se em instituição de ornato 

aparatoso e inútil.172 

                                                           
171Cf. sítio eletrônico do TCU. Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/ 

institucional/conheca_tcu/historia>  Acessado em 30/07/2013. 
172 BARBOSA, Rui. Exposição de motivos de Rui Barbosa sobre a criação do TCU. Revista do Tribunal de 

Contas da União, Brasília, v. 30, n. 82, out/dez 1999. p. 254-263. 
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É neste contexto, que se conclui ser o Órgão de Contas um ente 

autônomo, independente em relação aos três Poderes, mas de relevante contribuição no 

auxílio dos mesmos no que tange ao desempenho das atividades de governo. Auxilia os 

Poderes sem que isso signifique existir subordinação hierárquica. 

Sua autonomia é elemento fundamental para que alcance suas 

finalidades constitucionais. Talvez por isso se observe, no direito comparado, que os TC’s 

italianos receberam da Constituição daquele país tratamento de órgão auxiliar da República, 

fazendo clara a sua independência em face das demais esferas de Poder.173 

Mas com certeza, é por esse motivo que a Constituição pátria conferiu 

às Cortes de Contas garantias - acerca de sua organização, funcionamento interno e 

prerrogativas/ impedimentos destinados à seus membros – análogas às do Poder Judiciário. 

Nem de longe pretendeu a Carta Magna trazer a Corte Contábil para o 

corpo do Poder Judiciário, muito embora tenha destinado à aquele competência judicante. 

Destaca-se, por conseguinte, que os Tribunais de Contas exercem com 

suas manifestações atuação alternada, podendo ter ora caráter meramente administrativo, ora 

caráter jurisdicional conforme dicção do artigo 71, II, CRFB/88.  

Com tudo isso, necessitamos ter uma visão mais ampla acerca da 

projeção da Corte de Contas. Foi neste sentido que se manifestaram Seabra Fagundes e Pontes 

de Miranda – mencionados por Jarbas Maranhão (1990, p. 100) -, ao compreenderem que o 

Tribunal cumpria um papel controlador sobre todos os Poderes estatais e deles também 

participava contribuindo com auxílio as suas atividades; isso gera um hibridismo em suas 

funções. Dada a sua tríplice atuação, os autores se manifestaram no sentido de defini-lo como 

órgão sui generis. 

Esta, ao que parece, seria uma classificação bem mais adequada às 

características da Corte Fiscal, como assevera Castro Nunes174: 

 

 

Se o instituto está entre os Poderes é 

que a nenhum deles pertence 

propriamente, nem ao Judiciário, 

nem à administração como jurisdição 

subordinada, porque, já então, seria 

absurdo que pudesse fiscalizar-lhes 

os atos financeiros; nem mesmo ao 

                                                           
173 MARANHÃO, Jarbas. Op. Cit. p. 102. 
174 Apud MARANHÃO, Jarbas. Op. Cit. p. 101. 
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Legislativo com o qual mantém 

afinidades... É um instituto sui 

generis, posto de permeio entre os 

Poderes políticos da Nação, o 

Legislativo e o Executivo, sem 

sujeição, porém, a qualquer deles. 

 

 

Ademais, poderíamos pensar no Tribunal de Contas da União como um 

quarto Poder, assim como muitos indagam ser o Ministério Público, mas tal classificação não 

encontra nenhum escopo constitucional, vez que bem claro é seu artigo 2⁰ ao definir apenas 

três Poderes. 

Talvez, em momento oportuno, novos legisladores constituintes 

possam atentar para criação de um poder moderador das finanças e justiça estatal, 

conjugando, pois, Tribunal de Contas da União e Ministério Público; mas, por hora, resta-nos 

apenas beber das fontes doutrinárias existentes e tirar as conclusões mais acertadas. 

 No caso, considerando ser imensa a doutrina nacional e estrangeira 

favorável ao hibridismo do TCU, termino por defender a completa autonomia do órgão em 

comento, lembrando ser ele não apenas auxiliar dos três Poderes, mas, também, da própria 

comunidade, haja vista a Constituição Federal ter consubstanciado uma democracia social e 

participativa, onde o Tribunal de Contas responde os desejos populares por maior controle do 

patrimônio público. 
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