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RESUMO 

 

O objeto da tese é a construção do significado e da natureza normativa da economicidade, 

que é um dos aspectos da fiscalização feita pelos Tribunais de Contas. O primeiro objetivo 

é delimitar materialmente a competência dos Tribunais de Contas para fiscalizar os atos fi-

nanceiros sob o aspecto da economicidade, considerando que a atividade financeira do Es-

tado abrange não apenas o gasto, mas também a arrecadação e administração de recursos 

públicos. O segundo objetivo é examinar as implicações jurídicas dessa fiscalização, haja 

vista o escopo das diferentes modalidades de auditorias realizadas pelos Tribunais de Contas. 

A tese analisa ainda como a fiscalização quanto à economicidade é compatível com a discri-

cionariedade da função administrativa e com outros objetivos republicanos previstos na 

Constituição Federal e que também deverão ser promovidos pela Administração Pública, 

como o desenvolvimento econômico sustentável, a erradicação da pobreza, a redução das 

desigualdades sociais e regionais e a proteção ao meio ambiente. 

 

Palavras-chave: atividade financeira, controle externo, Tribunais de Contas, economicidade, 

racionalidade econômica, análise de custo-benefício, regras, princípios, postulados normati-

vos, discricionariedade. 
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ABSTRACT 

 

The object of the thesis is the construction of the meaning and the normative nature of 

economy as one of the aspects of the inspection carried out by the Courts of Auditors. The 

first objective is to materially delimit the competence of the Courts of Auditors to supervise 

financial acts in terms of economy, considering that the State's financial activity covers not 

only expenditure, but also the collection and administration of public resources. The second 

objective is to examine the legal implications of this inspection, given the scope of the 

different types of audits performed by the Courts of Auditors. The thesis also analyzes how 

the inspection of the economy is compatible with the discretion of the administrative 

function and with other republican objectives provided for in the Federal Constitution and 

which should also be promoted by the Public Administration, such as sustainable economic 

development, poverty eradication, reduction social and regional inequalities and protection 

of the environment. 

 

Keywords: financial activity, external control, Courts of Auditors, economy, economic 

rationality, cost-benefit analysis, rules, principles, maxims, discretion. 
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RIASSUNTO 

 

L’oggetto della tesi è la costruzione del significato e della natura normativa dell'economicità, 

che è uno degli aspetti del controllo svolto dalle Corti dei Conti. Il primo obiettivo è quello 

di delimitare materialmente la competenza delle Corti dei Conti in rispetto al controllo degli 

atti finanziari in quanto rigarda la sua economicità, dato che l'attività finanziaria dello Stato 

copre non solo le spese, ma anche la raccolta e l'amministrazione delle risorse pubbliche. Il 

secondo obiettivo è esaminare le implicazioni legali di tale controllo, data la portata dei 

diversi tipi di audit effettuati dalle Corti dei Conti. La tesi analizza anche come il controllo 

dell'economicità è compatibile con la discrezione della funzione amministrativa e con altri 

obiettivi repubblicani previsti dalla Costituzione Federale e che dovrebbero essere promossi 

anche dalla Pubblica Amministrazione, quali sviluppo economico sostenibile, eradicazione 

della povertà, riduzione disuguaglianze sociali e regionali e protezione dell'ambiente. 

 

Parole chiave: attività finanziaria, controllo esterno, Corti dei conti, economicità, razionalità 

economica, analisi costi-benefici, regole, principi, postulati normativi, discrezione. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O que cumpre aos Tribunais é agilizar as providências para tornar mais 
eficiente e mais eficaz a utilização do instrumental que foi posto em suas 

mãos, ampliando sua ação e permitindo uma atividade sempre mais cres-
cente, reformulando a organização de suas Secretarias, pondo em prá-

tica, no exame dos atos financeiros e orçamentários, o sistema de audito-
ria, reduzindo a zero a sistemática, como rotina, de liberação de docu-

mento por documento, para examinar com maior intensidade relatórios 
financeiros gerados pelas inspeções, onde as irregularidades isoladas 

serão postas em relevo, mas não uma a uma, formando processo a pro-
cesso, substituindo a preocupação do tostão pelo controle do milhão. 

Victor do Amaral Freire, 1982 
 

 

 A tese tem por objeto a construção do significado e da natureza normativa da econo-

micidade, que é um dos aspectos da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operaci-

onal e patrimonial a cargo dos Tribunais de Contas no exercício do controle externo (CF, 

arts. 70 e 71).  

 A delimitação semântica e normativa da economicidade tem dois objetivos distintos. 

Antes de explicar tais objetivos, cabe salientar que a economicidade ultrapassa o exame me-

ramente formal dos atos financeiros, ingressando no exame material.1 Em virtude disso, a 

fiscalização quanto à economicidade pode, ao menos em princípio, entrar em atrito com o 

poder discricionário da Administração Pública, de acordo com o qual o gestor tem relativa 

margem para escolher na situação concreta qual a alternativa que melhor realizará o interesse 

público. 

 Com isso em mente, o primeiro objetivo a ser alcançado na tese é delimitar a com-

petência dos Tribunais de Contas para fiscalizar a atividade financeira sob o aspecto da eco-

nomicidade. Essa delimitação é importante para traçar as balizas do controle externo, sem 

se perder de vista que a atividade financeira do Estado não se restringe ao dispêndio de 

recursos públicos, na medida em que abrange também a sua arrecadação e administração. 

Por conseguinte, a fiscalização quanto à economicidade deve ir além do exame dos gastos 

públicos e exsurge da prática de outras modalidades de atos financeiros, relacionados à co-

brança de receitas (como a cobrança judicial da Dívida Ativa) ou à gestão de recursos (como 

o endividamento público). Além disso, existem diversos objetivos previstos na Constituição 

 
1 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. “O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e legitimi-
dade”. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 31, n. 121, p. 265-271, jan./mar. 1994. 
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que devem ser promovidos pela atividade financeira. No mesmo passo, o conteúdo da eco-

nomicidade não pode se limitar à mera minimização de custos, pois existem outros elemen-

tos aptos para se investigar esse aspecto da atividade financeira, como a análise de custo-

benefício ou a racionalidade econômica. Daí ressalta-se a relevância de examinar critérios 

que sejam juridicamente válidos para que os Tribunais de Contas avaliem se o ato financeiro 

praticado atendeu ou não à economicidade. 

 O segundo objetivo é examinar as implicações jurídicas da fiscalização quanto à eco-

nomicidade, considerando o escopo das diferentes modalidades de auditorias, que envolvem 

a aplicação de sanções para os gestores, recomendações para a melhora de planos, progra-

mas, projetos e políticas públicas, a suspensão de obras diante de indícios de irregularidades 

etc. Cabe examinar como a análise da substância econômica da atividade financeira é com-

patível com a discricionariedade da função administrativa, bem como se pode o Tribunal de 

Contas julgar as contas irregulares pela prática de atos antieconômicos simplesmente porque, 

na opinião da Corte, haveria opção economicamente mais adequada. Igualmente, a atividade 

financeira busca atender às necessidades públicas e existem outros objetivos ou valores ju-

ridicamente protegidos pela Constituição Federal, como o desenvolvimento econômico sus-

tentável, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais e a pro-

teção ao meio ambiente. Cumpre verificar, assim, se haveria violação à economicidade nas 

hipóteses em que a Administração Pública opta pela alternativa que não apresenta os meno-

res custos, mas que atende a outros objetivos ou valores juridicamente protegidos. Ainda 

nesse sentido, deve-se estudar se caberia a responsabilização do administrador público se 

este comprovar que agiu de forma prudente e motivada, ainda que se conclua que a escolha 

adotada não foi a mais vantajosa sob o ponto de vista econômico. 

 A justificativa da escolha do tema reside primeiramente na constatação de que eco-

nomicidade é um termo indeterminado e cuja dimensão normativa é controversa. Os teóricos 

que se debruçaram sobre a matéria muitas vezes destacam que a economicidade exprime a 

ideia de análise de custo-benefício na alocação dos recursos públicos, sem maiores indaga-

ções a respeito. Igualmente, enquanto há autores que compreendem a economicidade como 

princípio da atividade financeira, outros a enxergam apenas como um aspecto de fiscalização 

do controle externo. Há uma pluralidade de sentidos e diferentes abordagens para explicar o 

conteúdo e o significado do termo, que foram agrupadas na tese em quatro categorias (“mi-

nimização de custos”, “compatibilidade entre preço e contraprestação”, “racionalidade eco-

nômica” e “análise de custo-benefício”). O ponto comum a essas abordagens é a ideia de 

que o administrador público deve buscar o maior aproveitamento na alocação dos recursos 
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públicos, de tal sorte que, no atendimento das necessidades coletivas, os custos sejam mini-

mizados e os benefícios maximizados. A partir de elementos comuns a essas abordagens e 

do raciocínio por trás da economicidade, a tese constrói uma definição própria e demonstra 

que a economicidade, compreendida em todas as suas dimensões normativas, impõe deter-

minadas condutas ao administrador público. 

 O estudo da economicidade justifica-se, além disso, porque a Constituição Federal, 

ao prescrever que as Cortes de Contas poderão fiscalizar os atos financeiros sob esse aspecto, 

indica que os escassos recursos públicos deverão ser bem alocados no atendimento das infi-

nitas necessidades coletivas. Portanto, deve haver uma gestão economicamente adequada 

dos recursos para evitar desperdícios e, consequentemente, para que o Estado possa fazer 

mais pela população, provendo uma maior quantidade de bens e serviços. 

 Outra justificativa para o estudo da economicidade decorre do crescimento do papel 

dos Tribunais de Contas na boa gestão da coisa pública, com atuação cada vez mais presente 

e impedindo a continuidade de gastos que possam comprometer o erário.  

 Essa ampliação da atuação dos Tribunais de Contas não passou despercebida pela 

doutrina, que aponta que as Cortes de Contas vêm influindo na mudança do comportamento 

de agentes estatais e na adoção de políticas públicas, intervindo sobre contratos em execução 

e adotando medidas cautelares que determinam a retenção de pagamentos ou a redução de 

valores contratuais.2  

 Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União vem suspendendo a realização de obras 

que apresentam indícios de irregularidades, amparado no poder cautelar confirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal no MS n. 24.510/DF,3 a fim de prevenir lesões ao erário e garantir 

a efetividade de suas decisões. Cresce a importância do papel da Corte de Contas na preven-

ção de prejuízos ao patrimônio público, especialmente em relação a obras de grande interesse 

social, que envolvem o dispêndio de grandes quantidades de recursos. Dentre os fundamen-

tos jurídicos adotados pelo Tribunal de Contas na concessão de medidas cautelares que sus-

pendem a realização de gastos públicos, pode-se apontar a violação ao princípio da econo-

micidade ou a violação a regras de conduta que promovem a economicidade da atividade 

financeira, porque as irregularidades levantadas nos relatórios de auditoria poderão deman-

dar no futuro alterações e adaptações do objeto contratado, o que prejudicará o andamento 

 
2 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari; CAMPOS, Rodrigo Pinto de. “O Tribunal de Contas e os preços dos contratos 
administrativos”. In: SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Ma-
lheiros Editores, 2013, p. 178-179. 
3 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 24.510/DF, rel. min. ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, 
DJ 19/3/2004.  
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regular das obras. É o que se verifica em situações nas quais o Tribunal de Contas da União 

concedeu medida cautelar para suspender o andamento de licitação, diante de indícios de 

irregularidades constatados no projeto básico da obra, pois a opção adotada pelo órgão lici-

tante se mostrava economicamente inviável, em contrariedade ao princípio da economici-

dade, bem como à regra veiculada pelo inciso III, do art. 12, da Lei n. 8.666/1993, segundo 

a qual, nos projetos básicos e projetos executivos de obras, será considerada como requisito 

a economia na execução, conservação e operação.4 

 Há diversas perspectivas pelas quais um objeto pode ser analisado.5 Caso se adote 

uma perspectiva histórica, pode-se investigar a evolução da aplicação da economicidade 

pela jurisprudência dos Tribunais de Contas no tempo, passando pelas mudanças verificadas 

na legislação vigente e no entendimento doutrinário. Também poderia ser adotada uma pers-

pectiva multidisciplinar, como a análise das políticas públicas, que lida com informações de 

diversas ciências, como a administração pública, o direito, a economia, a ciência política, a 

sociologia, a psicologia social etc., a fim de sistematizar informações que sejam relevantes 

para o processo decisório dos administradores públicos, considerando os resultados projeta-

dos por métodos como a análise de custo-benefício e a análise de custo-efetividade.6 A in-

vestigação da economicidade poderia ser também filosófica, mediante uma avaliação predo-

minantemente axiológica e em contato com questões atinentes à efetividade da prestação de 

serviços públicos para atender às necessidades públicas, à corrupção, à moralidade na gestão 

da coisa pública etc. 

 A tese opta por uma perspectiva jurídico-dogmática, a fim de examinar a economi-

cidade em relação a determinado ordenamento jurídico (no caso, o brasileiro) e de investigar 

quais são as exigências jurídicas que decorrem da economicidade. A forma escolhida para 

tanto é analisar a economicidade como uma norma jurídica, em torno de dois eixos. O pri-

meiro é a busca do conteúdo e do significado da economicidade, procurando-se afastar a 

vagueza e a falta de rigor na análise do tema. O segundo é delimitar como a economicidade 

deve ser aplicada pelos Tribunais de Contas na efetivação do controle externo, considerando 

as suas diferentes dimensões normativas.7 

 
4 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.955/2020, rel. min. RAIMUNDO CARREIRO, J: 
4/11/2020. 
5 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 4ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros Edi-
tores, 2016, p. 93-99. 
6 Cf. SECCHI, Leonardo. Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, recomendação de soluções. 
São Paulo: Cengage Learning, 2019. 
7 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 4ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros Edi-
tores, 2016, p. 95-96. 
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 No curso do trabalho, são feitas referências a precedentes jurisprudenciais, oriundos 

do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas. Quanto aos últimos, priorizou-se a análise de 

julgados do Tribunal de Contas da União, pois estes enfrentam uma grande diversidade de 

temas envolvendo a Administração Pública federal e a de outros entes federativos, na medida 

em que a citada Corte de Contas fiscaliza a aplicação de recursos federais repassados a outras 

unidades federadas mediante transferências voluntárias, por força do disposto no art. 70, 

parágrafo único, da Constituição Federal.8 Não obstante, também serão feitas referências a 

decisões proferidas por Tribunais de Contas dos Estados, embora em menor frequência. 

 Outrossim, a pesquisa foi realizada e a tese foi escrita entre 2018 e 2020, sob a vi-

gência da Lei n. 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública. Assim, todas as referências doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes às questões 

tratadas na tese se referem à citada lei. Cabe registrar, no entanto, que poucas semanas antes 

do término do prazo para depósito, foi aprovado pelo Senado Federal o Projeto de Lei n. 

4.253/2020, o qual criou novo regramento relativo às licitações e contratos da Administração 

Pública. Tendo em vista a inexistência de tempo hábil para adaptar toda a tese ao novo marco 

legal, optou-se por manter as referências originalmente feitas, para que não houvesse preju-

ízos à compreensão do raciocínio ora desenvolvido. 

 Em relação ao plano de trabalho, a tese começa pelo exame do conteúdo e a natureza 

normativa da economicidade. É nesse momento que a tese constrói a definição própria de 

economicidade. Essa construção é feita pela análise individual de cada um dos elementos 

estruturais que compõem a economicidade e, nesse contexto, são examinados os principais 

entendimentos doutrinários acerca do tema. Ato contínuo, é investigada a natureza norma-

tiva da economicidade, utilizando-se como referência a teoria de Humberto Ávila, que clas-

sifica as normas jurídicas em normas de primeiro grau (regras e princípios) e normas de 

segundo grau (postulados normativos), bem como dissocia as regras dos princípios quanto 

ao modo como prescrevem o comportamento, à justificativa que exigem e ao modo como 

contribuem para a decisão. Como será exposto, a economicidade apresenta essas três dimen-

sões normativas.  

 Em primeiro lugar, a economicidade pode ser aplicada como norma de primeiro grau 

(regra e princípio). Nesse sentido, a economicidade é aplicável como regra constitutiva, que 

delimita materialmente a competência do controle externo e permite que os Tribunais de 

 
8 O Supremo Tribunal Federal reconhece que estão sujeitos à prestação de contas perante o Tribunal de Contas 
da União os desvios de verbas federais (cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE n. 940.871 AgR/RN, 
rel. min. ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 9/8/2016, dentre outros). 
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Contas examinem os atos financeiros considerando seus aspectos substanciais. Além disso, 

há diversas regras de conduta previstas na legislação ordinária que promovem a economici-

dade, as quais podem implicar a rejeição de contas ou a aplicação de sanções. De outro lado, 

a economicidade é aplicável como princípio da atividade financeira do Estado e estabelece 

um estado ideal de coisas a ser atingido gradualmente e prescreve indiretamente comporta-

mentos que devem ser seguidos pelos administradores ou responsáveis por recursos públi-

cos. Por fim, a economicidade também é aplicável como postulado normativo aplicativo, 

orientando a aplicação de outras normas jurídicas para a solução de litígios. 

 Considerando a economicidade como princípio da atividade financeira, são expostos, 

a partir de precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Contas, alguns comportamentos 

indiretamente prescritos pelo estado ideal de coisas veiculado pela economicidade. Outros-

sim, são examinadas as limitações jurídicas e fáticas que restringem esse estado ideal de 

coisas, como a antinomia entre a economicidade e outras regras ou princípios vigentes no 

ordenamento, que também prestigiam valores constitucionalmente protegidos e, portanto, 

devem igualmente ser promovidos pelo administrador público. 

 O segundo capítulo aborda as funções dos Tribunais de Contas no controle externo 

(fiscalizatória, consultiva, informativa, judicante, sancionatória, corretiva e de ouvidoria) e 

sua correlação com a economicidade, considerando todas as espécies de fiscalização a cargo 

do controle externo (contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional). Analisa-

se a natureza jurídica do Tribunal de Contas como órgão constitucional autônomo, que não 

integra o Poder Legislativo e nem se subordina a este, além da possibilidade de as decisões 

proferidas pelos Tribunais de Contas serem passíveis de revisão pelo Judiciário. Igualmente, 

são estudados os instrumentos de fiscalização que podem ser utilizados pelos Tribunais de 

Contas no cumprimento de suas funções, como as auditorias, que podem ser classificadas 

em financeiras, de conformidade e operacionais. As consequências jurídicas de eventuais 

irregularidades dos agentes públicos podem variar a depender do escopo da auditoria e a tese 

demonstra que o exame da economicidade não se limita às auditorias operacionais e também 

integra as auditorias de conformidade, podendo levar à rejeição de contas ou à aplicação de 

sanções pela prática de atos antieconômicos, nos termos da legislação de regência. Tanto é 

que o art. 16, III, “b” e “c”, da Lei n. 8.443/1992 prevê que as contas serão julgadas irregu-

lares quando comprovada prática de ato de gestão antieconômico ou dano ao erário decor-

rente desse tipo de ato. Em conformidade com o art. 19 da referida lei, se houver débito, o 

responsável poderá ser condenado ao pagamento da dívida com correção monetária e juros, 

bem como sofrer a sanção prevista no art. 57 da mesma lei (de até 100% do valor atualizado 
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do dano). De outro lado, se não houver débito decorrente das contas julgadas irregulares, 

mas for comprovada a prática de ato antieconômico ou dano ao erário decorrente de tal ato, 

o responsável poderá sofrer a sanção prevista no art. 58, I, da aludida lei. Essa mesma multa 

é aplicável ao responsável por ato de gestão antieconômico de que resulte injustificado dano 

ao erário (inc. III). Não obstante, a depender do caso concreto, a conduta do responsável 

pode ser tipificada como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 

da Administração Pública (Lei n. 8.429/1992, art. 11), que pode resultar no ressarcimento 

integral do dano (se houver), na perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 

três a cinco anos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios (Lei n. 8.429/1992, art. 12, III). Ainda, 

conforme o art. 60 da Lei n. 8.443/1992, se a infração for considerada grave pela maioria 

absoluta dos membros do Tribunal de Contas da União o responsável ficará inabilitado, por 

um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de con-

fiança no âmbito da administração pública. 

 Posteriormente, será investigada a maneira pela qual a economicidade limita a dis-

cricionariedade da atividade financeira do Estado, restringindo as escolhas do administrador 

público. Depois de definir a discricionariedade e expor brevemente algumas das teorias que 

foram criadas para sua relativização (como as teorias do desvio de poder, dos motivos deter-

minantes, dos conceitos jurídicos indeterminados e da discricionariedade técnica), será exa-

minado de que maneira a economicidade limita a função administrativa, considerando suas 

diferentes dimensões normativas. Cabe nesse momento verificar se o Tribunal de Contas, ao 

apreciar a substância dos atos financeiros no controle relativo à economicidade, pode ou não 

adentrar no mérito dos atos administrativos e examinar o seu juízo de conveniência e opor-

tunidade. Outrossim, a análise pretendida na tese situa este exame nas diferentes etapas do 

ciclo orçamentário.  

 O título da tese é uma referência à expressão cunhada por Victor do Amaral Freire, 

que foi ministro do Tribunal de Contas da União de 1966 a 1974 e, ao tratar da evolução das 

funções das Cortes de Contas (do controle prévio dos atos financeiros para o controle poste-

rior, realizado por meio de auditorias), defendeu que se substituísse a “preocupação do tostão 

pelo controle do milhão”.9 

 A expressão apresenta alguma ambiguidade, na medida em que pode levar à crença 

de que as auditorias financeiras ou de conformidade, cujo enfoque são aspectos formais ou 

 
9 “O Tribunal de Contas e sua jurisdição”. Revista do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, p. 43, jun./1982. 
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de legalidade, são instrumentos de realização do controle externo em relação a valores de 

menor expressão econômica e, por conta disso, seriam menos relevantes que as auditorias 

operacionais, que examinam os planos, programas, projetos e políticas públicas sob aspecto 

mais amplo e implicariam, em princípio, o controle de recursos públicos em montantes vul-

tosos. 

 A intenção da referência à expressão não é diminuir a relevância das auditorias fi-

nanceiras ou de conformidade, até porque os valores envolvidos nesses tipos de auditorias 

frequentemente são bastante elevados e sua importância para o controle externo é indisputá-

vel. Em vez disso, a pretensão do título é a de demonstrar que o controle externo quanto à 

economicidade abrange diversas modalidades de deliberações das Cortes de Contas e se ma-

nifesta tanto no exame dos atos financeiros “no varejo” quanto na análise do desempenho da 

Administração Pública em auditorias operacionais. Por conseguinte, os Tribunais de Contas 

devem se preocupar tanto com o “tostão” quanto com o “milhão” no exercício de suas fun-

ções e o controle relativo à economicidade se materializará em diferentes contextos. 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Although public finance is the servant of policy it has itself an importance 
which has often reacted on the political situation. It is hardly too much to 

say that the permanent well-being of a nation depends as much on the 
successful solution of the problems of public finance as on the skill and 

industry of its workers or the bravery of its soldiers.10 
Ursula K. Hicks, 1955 

 

 

2.1. A atividade financeira do Estado e a consecução dos objetivos republicanos 

 O direito financeiro estuda as normas jurídicas que regulam a atividade financeira do 

Estado. A atividade financeira refere-se à arrecadação, gestão (administração) e gastos (dis-

pêndios) de recursos para atender às necessidades públicas.11 

 Nas palavras de Alberto Deodato:12 

“É a procura de meios para satisfazer às necessidades públicas. Essas ne-
cessidades são infinitas. De terras, de casas, de estradas, de ruas, de pontes, 
de navios, de defesa interna e externa, de justiça, de funcionários e traba-
lhadores. Um mundo, enfim, de bens e serviços. Um mundo que cresce, 
dia a dia, com o intervencionismo do Estado, em busca do bem-estar social. 
As suas funções não são mais apenas as de assegurar a orde e a justiça, mas 
as de previdência e assistência. O zêlo pela velhice e pela doença. Pela 
existência digna. Pela família. Tudo isso custa dinheiro. E é a aquisição de 
dinheiro que constitui, precipuamente, a atividade financeira do Estado, 
que é, em síntese, em ente que arrecada e que paga. É o maior criador e 
consumidor de riquezas”  

 Héctor B. Villegas ensina que as necessidades públicas são aquelas que surgem da 

vida coletiva e se satisfazem por meio da atuação do Estado. Tais necessidades são múltiplas 

e aumentam em razão direta com a civilização. Algumas são indispensáveis para a vida das 

pessoas, consideradas individualmente, e podem ser imateriais (intelectuais, religiosas, mo-

rais etc.) ou materiais (alimentação, vestimentas, habitação etc.).13  

 Sob o ponto de vista jurídico, as necessidades públicas são definidas pelo legislador, 

seja o constituinte (originário ou derivado), seja o ordinário, após uma decisão política que 

 
10 “Embora as finanças públicas sejam escravas da política, elas têm uma importância que frequentemente 
reagem à situação política. Não é exagero dizer que o bem-estar permanente de uma nação depende tanto da 
solução bem-sucedida dos problemas das finanças públicas quanto da habilidade e da indústria de seus traba-
lhadores ou da bravura de seus soldados” (tradução livre). 
11 Cf. OLIVEIRA, Régis Fernandes de; HORVATH, Estevão. Manual de direito financeiro. 4ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 22.  
12 Manual de ciência das finanças.12ª ed. São Paulo, Saraiva, 1971, p. 1. 
13 Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 7ª ed., ampl. e atual. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 
2001, p. 2. 
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as tenha juridicizado.14 Nas palavras de Aliomar Baleeiro, “necessidade pública é toda 

aquela de interesse geral, satisfeita pelo processo do serviço público”, que se torna pública 

“por uma decisão dos órgãos políticos”.15  

 As necessidades públicas compreendem as necessidades individuais (como alimen-

tação, saúde etc.), coletivas (como policiamento, mobilidade urbana, saúde etc.) e transindi-

viduais (como segurança nacional, desenvolvimento econômico, proteção ao meio ambiente 

etc.) das pessoas. Para atendê-las, o Estado precisa de recursos financeiros, que são obtidos 

pela exploração do próprio patrimônio público ou são arrecadados junto aos cidadãos. Por 

serem escassos e limitados, os recursos públicos devem ser adequadamente geridos, a fim 

de atender ao máximo possível as necessidades públicas.16 

 Alguns autores caracterizam a atividade financeira como instrumental. Assim é o 

entendimento de Héctor B. Villegas, para quem a atividade financeira se dissocia das demais 

atividades executadas pelo Estado por não constituir um fim em si mesma, isto é, não atende 

diretamente à satisfação de uma necessidade coletiva, e sim cumpre uma função instrumental 

porque o seu normal desempenho é condição indispensável para o desenvolvimento de ou-

tras atividades. Isso porque nenhuma atuação estatal seria possível caso não tivessem sido 

obtidos previamente os fundos necessários para resolver a sua atividade de forma a satisfazer 

as necessidades públicas.17 No mesmo sentido, A. D. Giannini afirma que a atividade finan-

ceira se distingue de qualquer outra atividade estatal por não ser um fim em si mesmo, vale 

dizer, não visa diretamente à satisfação de uma necessidade coletiva, mas cumpre uma fun-

ção instrumental, que também é de fundamental importância, pois o seu desenvolvimento 

regular é condição indispensável para o desempenho de todas as outras atividades do Es-

tado.18  

 De outro lado, José Souto Maior Borges constata que a teoria da extrafiscalidade 

estuda “os efeitos decorrentes da intervenção do Estado, pelas finanças públicas, na vida 

econômica e social, além da simples obtenção de recursos para a execução dos serviços ad-

ministrativos e manutenção das funções governamentais”.19 

 
14 Cf. OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de direito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2006, p. 58-59. 
15 Uma introdução à ciência das finanças. 16ª ed. rev. e atual. por Dejalma de Campos. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 5. 
16 Cf. ABRAHAM, Marcus. Curso de direito financeiro brasileiro. 5ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018, p. 4-5. 
17 Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 7ª ed., ampl. e atual. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 
2001, p. 2. 
18 Istituzione di diritto tributario. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1968, p. 1. 
19 Introdução ao direito financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 46-47. 
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 Dino Jarach rejeita o entendimento de que a atividade financeira é meramente instru-

mental e assinala que ela não se propõe exclusivamente a cobrir os gastos orçamentários, 

pois também realiza, pelo meio financeiro, finalidades públicas diretas. Além disso, destaca 

o autor que, por suas estruturas jurídicas, não há nada que dissocie as finanças extrafiscais 

das chamadas fiscais.20 

 Luís Eduardo Schoueri anota que o Estado contemplado pela Constituição Federal 

de 1988 não é neutro. O constituinte, inconformado com a ordem econômica e social que 

então preponderava, enumerou diversos valores sobre os quais se firma o Estado brasileiro, 

o qual é dotado de ferramentas capazes de concretizar a ordem almejada. Assim, em vez de 

manter a realidade social que encontrara, o constituinte preconizou uma realidade nova, a 

ser construída, e cuja realização passou a ser de interesse público.21 Também seria uma op-

ção política a eventual adoção de “finanças neutras”, que consiste em política conservadora 

a fim de manter a sociedade como estava.22 A escolha do constituinte brasileiro, porém, não 

foi essa, optando por um Estado transformador da realidade econômica e social.  

 Fabio Giambiagi e Ana Cláudia Além asseveram nesse sentido que a política fiscal 

do Estado compreende as funções alocativa (fornecimento de bens públicos), distributiva 

(ajustes na distribuição de renda) e estabilizadora (uso da política econômica para manter 

alto nível de emprego, estabilidade nos preços e taxa apropriada de crescimento econô-

mico).23 

 Na mesma linha, Richard A. Musgrave ensina que a função alocativa determina 

“quais os ajustamentos necessários à alocação, quem deve responder pelos custos e quais as 

políticas de receitas e despesas necessárias à consecução dos objetivos desejados”. Por seu 

turno, a função distributiva refere-se aos “passos que precisam ser dados, de modo a estabe-

lecer o estado desejado ou ‘apropriado’ de distribuição” da renda e da riqueza. Já a função 

estabilizadora envolve as decisões para “assegurar a estabilização do nível de preços e o 

pleno emprego”. Na lição do autor, essas três funções são interdependentes, embora envol-

vam diferentes objetivos e princípios de ação. Vale dizer, tratam-se de funções separadas, 

mas interrelacionadas, e que requerem soluções distintas.24 

 
20 Cf. O fato imponível: teoria geral do direito tributário substantivo. 2ª ed. rev. da tradução de Dejalma de 
Campos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 58-59. 
21 Cf. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 1-3. 
22 Cf. BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16ª ed. rev. e atual. por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 31. 
23 Cf. Finanças públicas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 10. 
24 Teoria das finanças públicas: um estudo da economia governamental. São Paulo: Atlas; Brasília: INL, 1973, 
p. 25-26. 
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 Retomando a extrafiscalidade das finanças públicas, observa Aliomar Baleeiro que o 

objeto precípuo e clássico da ciência das finanças é estudar a atividade financeira (ou fiscal), 

entendida como aquela desempenhada para obter e aplicar recursos para o custeio dos servi-

ços públicos. No entanto, é comum o cruzamento e a superposição dos fenômenos financeiro 

e econômico, com a geração de reações recíprocas. As finanças públicas não apenas sofrem 

as consequências da conjuntura econômica, como também pode modificar profundamente a 

última. Por conseguinte, pode-se utilizar a atividade financeira para provocar resultados 

econômicos e políticos desejados, como reduzir a inflação, evitar o desemprego, fomentar o 

desenvolvimento econômico ou a redistribuição de riquezas etc.25 

 Nesse viés, destaca Kiyoshi Harada que os fins da atividade financeira “coincidem 

com as próprias finalidades da atuação estatal destinada à satisfação das necessidades cole-

tivas”, as quais são de variados tipos e englobam a realização de obras públicas (edifícios, 

cemitérios, estádios, hospitais, pontes, viadutos, praças, avenidas, rodovias etc.), a prestação 

de serviços (como transportes e comunicações), a preservação de monumentos históricos e 

artísticos, a defesa interna e externa, a seguridade social, a educação e a cultura, além de 

uma multiplicidade de bens e serviços.26  

 Outrossim, lembra Régis Fernandes de Oliveira que a Constituição Federal atribui 

deveres às unidades federadas ao discriminar as competências entre União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e, por conseguinte, existem atividades-fim, que consistem no bem ju-

rídico tutelado, e as atividades-meio, que são imperiosas para que as primeiras possam ser 

prestadas. O autor cita como exemplo a defesa nacional, a qual compete à União. No caso, 

pressupõe-se que haja pessoas a quem incumbirá tal tarefa e, por conseguinte, será necessi-

dade pública para a preservação do território brasileiro que haja o Exército, a Marinha e a 

Aeronáutica, que devem ser dotados dos meios materiais suficientes para cumprir os seus 

desígnios, como a contratação de pessoal, a compra de materiais e equipamentos, a constru-

ção de prédios, dentre outros.27 

 Carlos Ari Sundfeld classifica as atividades estatais em atividades instrumentais e 

atividades-fim. As primeiras servem ao aparelhamento do Estado para a realização das ati-

vidades-fim. As segundas justificam a própria existência do Estado. O citado autor inclui 

nas atividades instrumentais a arrecadação e gestão de recursos financeiros do Poder Público, 

 
25 Uma introdução à ciência das finanças. 16ª ed. rev. e atual. por Dejalma de Campos. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 10-11. 
26 Direito financeiro e tributário. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 32. 
27 Cf. Curso de direito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 58. 
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a escolha de agentes públicos por meio de eleições e de concurso, além da obtenção de bens 

indispensáveis ao suporte das atividades estatais mediante aquisição (como compra, desa-

propriação etc.), produção (impressão de Diário Oficial, dentre outras) e construção de edi-

fícios públicos. Já as atividades-fim são classificáveis em três grupos distintos, referentes ao 

relacionamento internacional (que abrange as atividades de relacionamento com Estados 

estrangeiros ou com entidades internacionais e a defesa do território nacional contra inva-

sões), atividades de controle social (que se destinam a regular a vida em sociedade, por meio 

da produção legislativa, atuação do Poder Judiciário e atividades da Administração ordena-

dora destinadas à aplicação das leis) e atividades de gestão administrativa (que incluem a 

prestação de serviços públicos, a prestação de serviços sociais, a emissão de moeda e a ad-

ministração cambial, além de outras atividades).28 

 Os deveres da Administração são atingidos por meio das políticas públicas. Sobre o 

tema, vale transcrever a definição de Fabrício Macedo Motta e Fernanda de Moura Ribeiro 

Naves:29 

“Em recorte bem mais restrito, políticas públicas podem ser encaradas 
como conjunto de processos juridicamente regulados voltados ao desem-
penho de atividades normativamente atribuídas à Administração Pública. 
Nessa acepção objetiva, a expressão Administração Pública abrange o 
exercício das múltiplas atividades que compõem a função administrativa 
estatal, na forma como estruturada no ordenamento, sendo o fomento a ati-
vidade que abrange os instrumentos e técnicas de que se vale a Adminis-
tração, que estimula as atividades econômicas e sociais da iniciativa pri-
vada para atingir objetivos ligados ao interesse público”. 

 Para concluir esse tópico, pode-se afirmar que o fim precípuo da atividade financeira 

do Estado é a arrecadação, a gestão e o dispêndio de recursos para a consecução das neces-

sidades públicas. No entanto, a atividade financeira não tem caráter exclusivamente instru-

mental, devendo ser utilizada também para a promoção de outros objetivos previstos na 

Constituição Federal de 1988 e que estruturam o Estado republicano, tendo em vista a opção 

política do constituinte de transformar a realidade econômica e social, para o fim de construir 

uma nova sociedade livre, justa e igualitária (CF, art. 3º, I), garantir o desenvolvimento na-

cional (CF, art. 3º, II), erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais (CF, art. 3º, III), além de promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, art. 3º, IV). 

 
28 Cf. Fundamentos de direito público. 5ª ed., 6ª tir. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 79-85. 
29 “Políticas públicas na área de saúde: notas sobre o planejamento prévio à celebração de contratos de gestão 
com organizações sociais”. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte, n. 121, p. 331-374, 
jul./dez. 2020. 
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Sem prejuízo destes objetivos, há outros valores e finalidades protegidos pela Constituição 

e que igualmente devem ser promovidos pela atividade financeira, como a proteção ao meio 

ambiente e o combate à poluição (CF, arts. 23, IV, 170, VI, 200, VIII e 225),30 o pleno acesso 

a fontes e manifestações culturais (CF, art. 215), o desenvolvimento científico e tecnológico 

(CF, art. 218), dentre outros. Não bastasse isso, a seguridade social prevista na Constituição 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da socie-

dade, destinadas a assegurar os direitos da saúda, da previdência social e da assistência so-

cial, sendo que a última independerá de contribuição dos beneficiários (CF, arts. 194 e 203) 

– isto é, sequer haverá contraprestação pelos serviços prestados pelo Poder Público. Por 

conta disso, o atendimento à economicidade não pode ser dissociado de outras normas jurí-

dicas, que promovem a realização de outros fins constitucionalmente assegurados além da 

boa gestão dos recursos públicos e também limitam a atuação do administrador público. 

Igualmente, o exame da economicidade muitas vezes estará relacionado a atividades-meio 

(ou instrumentais) da Administração Pública, e não somente a atividades-fim. 

 

2.2. O controle no ciclo orçamentário 

 Um dos métodos que pode ser empregado no estudo do direito financeiro, visto aqui 

como um recorte didático do sistema jurídico,31 sem prejuízo de outros métodos que possam 

ser escolhidos pelo estudioso do tema, é examinar tais normas nas diferentes fases do ciclo 

orçamentário. 

 O orçamento é uma lei32 que tem várias funções, como prever as receitas e autorizar 

as despesas do Estado (CF, art. 165, §8º). As leis orçamentárias constituem-se numa das 

principais fontes de regulação dos atos financeiros e qualquer despesa somente pode ser 

realizada se prevista no orçamento (CF, art. 167, I e II). A atividade financeira deve observar, 

além das leis orçamentárias, o disposto na Constituição, nas leis complementares (como a 

Lei n. 4.320/1964 e a Lei Complementar n. 101/2000, dentre outras) e na legislação ordinária 

 
30 José Casalta Nabais expõe os meios indiretos para tutela do ambiente, que são mobilizados de outras áreas 
do direito, como, dentre outros, os subsídios e as subvenções, impostos ambientais ou benefícios fiscais. Cf. 
Estudos de direito fiscal. Coimbra: Almedina, 2005, p. 335. 
31 Como assevera Mario Pugliese, a principal função de qualquer disciplina jurídica (como o direito financeiro, 
no caso) é retirar do conjunto de normas que regulam determinado ramo da atividade pública ou privada tudo 
aquilo que for consistente e típico, para formular os princípios essenciais da própria disciplina, a fim de delinear 
os traços característicos de cada instituto (cf. Instituciones de derecho financiero. 2ª ed. rev. e corrigida. Cidade 
do México: Editorial Porrúa, 1976, p. 154). 
32 Rodrigo Oliveira de Faria expõe com clareza a pluralidade normativa da lei orçamentária, com sua multipli-
cidade de comandos (autorizações, proibições e obrigações ou determinações). Cf. Natureza jurídica do orça-
mento e flexibilidade orçamentária. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo, 2009. 
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editada pelo próprio ente federativo, além de resoluções do Senado Federal em matéria de 

dívida pública etc. 

 O ciclo orçamentário é o “processo em que são elaborados, aprovados, executados e 

controlados os programas e atividades do Poder Público incluídos no orçamento”.33 Daí se 

conclui que são quatro as fases do ciclo orçamentário, quais sejam: elaboração, aprovação, 

execução e controle. Existem maiores graus de detalhamento de ditas fases, que podem ser 

construídos a partir do planejamento orçamentário delineado pela Constituição Federal. Os-

waldo Maldonado Sanches propõe a esse respeito divisão que acresce duas fases específicas 

em relação ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que correspondem à 

elaboração pelo Executivo e aprovação pelo Legislativo. A elaboração e aprovação do Plano 

Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias são fases que não poderiam ser aglutinadas 

às fases de elaboração e aprovação da Lei Orçamentária Anual, dadas as diferenças de rito, 

periodicidade e finalidade de cada lei orçamentária. O Plano Plurianual é o instrumento su-

praordenador da Lei Orçamentária Anual e, em virtude disso, suas fases de elaboração e 

aprovação não se confundem. O mesmo ocorre em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

dado o seu caráter conciliador ao estabelecer um vínculo programático-legal entre o Plano 

Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Assim, o autor propõe a demarcação bem definida 

das fases de elaboração e aprovação das diferentes leis orçamentárias, ao passo que a execu-

ção e o controle se referem à conjugação e aplicação de todas elas.34  

 Todas as fases do ciclo orçamentário são reguladas por normas jurídicas e esse ciclo 

se renova periodicamente, conforme as características de cada sistema jurídico. Conside-

rando o objeto da tese, será dada mais ênfase à fase final do ciclo, correspondente à fiscali-

zação ou ao controle da execução orçamentária. No entanto, a execução do orçamento anual 

deve estar em conformidade também com o disposto no Plano Plurianual e na Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (CF, art. 165, §§2º, 6º e 7º), inclusive para não tornar inócuo o plane-

jamento orçamentário previsto na Constituição. Por conseguinte, o controle da execução or-

çamentária deve contrapor a realização dos gastos não apenas com o que determina a Lei 

Orçamentária Anual, mas também em face do quanto previsto no Plano Plurianual e na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, o controle deve examinar a conformidade da exe-

 
33 CARVALHO, André Castro; LOCHAGIN, Gabriel Loretto; SILVEIRA, Francisco Secaf A. “Orçamento 
público”. In: OLIVEIRA, Regis Fernandes de (coord. geral); HORVATH, Estevão; CONTI, José Mauricio; 
SCAFF, Fernando Facury (coords.). Lições de direito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2016, p. 86. 
34 Cf. “O ciclo orçamentário: uma reavaliação à luz da Constituição de 1988”. Revista de Administração Pú-
blica. Rio de Janeiro, v. 27, n. 4, p. 54-76, out./dez. 1993.  
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cução orçamentária diante das demais normas jurídicas vigentes, previstas em todo o orde-

namento. 

 Para concluir o tópico, válido destacar a ressalva de Gabriel Loretto Lochagin, no 

sentido de que somente é possível discutir a fase de execução orçamentária nos Estados De-

mocráticos de Direito, nos quais há uma Constituição que preveja a separação dos poderes e 

limitações ao exercício do poder. Não sendo esse o caso, as competências relativas ao ciclo 

orçamentário se concentrariam numa única pessoa, pelo que somente há de se dissociar a 

fase de execução orçamentária das demais fases do ciclo orçamentário se houver um “sis-

tema de freios e contrapesos manifesto em etapas de elaboração, aprovação, execução e con-

trole do orçamento público, distribuídas para diferentes agentes”.35 

 No Brasil, o controle da execução orçamentária é função atribuída ao Poder Legisla-

tivo com o auxílio dos Tribunais de Contas (CF, arts. 70 e 71), cada qual com suas compe-

tências para cumprir tal desiderato, que abrange a fiscalização dos atos financeiros quanto 

ao aspecto da economicidade. Antes de examinar as competências dos Tribunais de Contas 

nesse mister, bem como sua posição institucional no ordenamento nacional, cabe estudar 

qual o significado e a dimensão normativa da economicidade, que servirão de pilares para o 

restante do trabalho. 

 

  

 
35 A execução do orçamento público: flexibilidade e orçamento impositivo. São Paulo: Blucher, 2016, p. 22. 
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CONTEÚDO E NATUREZA NORMATIVA DA ECONOMICIDADE 

 

 

O caráter amplo e aberto da expressão economicidade, fruto de sua na-
tureza principiológica, impõe ao intérprete um denso e criativo exercício 

de concretização do Texto Constitucional, na necessária busca de sua 
plena efetividade político-social.  

Min. Walton Alencar Rodrigues, 2017 
 

 

3.1. A inserção da economicidade como aspecto do controle a partir da Constituição 

Federal de 1988 

 Durante o Brasil Império, houve algumas tentativas fracassadas de criar um Tribunal 

de Contas. Essas tentativas foram marcadas pela ausência de independência do órgão fisca-

lizador da atividade financeira do Estado.  

 Antes da Constituição de 1824, havia o “Conselho de Fazenda”. Já a Constituição de 

1824 previu a figura do “Thesouro Nacional”, que seria um tribunal encarregado da receita 

e da despesa da Fazenda Nacional, e caberia à lei estabelecer as Estações onde se regularia 

a sua administração, arrecadação e contabilidade, em recíproca correspondência com as te-

sourarias e autoridades das Províncias do Império (art. 170). 

 Há notícias de estudos parlamentares, em 1845, de um projeto de Tribunal de Contas, 

cujos moldes foram traçados pelo Ministro Manuel Alves Branco.36 No entanto, o Tribunal 

de Contas foi criado no Brasil apenas durante o Governo Provisório, pelo Decreto n. 966-A, 

de 7 de novembro de 1890, sob a influência do então Ministro da Fazenda Rui Barbosa. 

Adotou-se sistema inspirado nos modelos belga e francês. Havia o controle prévio, mas este 

não poderia impedir a realização da despesa se esta fosse considerada ilegal. Ademais, em-

bora tenha sido criado em 1890, o Tribunal de Contas veio a ser instalado no Brasil somente 

em 1893, após algumas divergências.37 A Constituição de 1891 previa nesse contexto a ins-

tituição de um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar a 

sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso (art. 89). A competência do Tribunal 

de Contas, portanto, restringia-se ao exame da conformidade do ato financeiro com os dis-

positivos legais. 

 
36 Cf. BARBOSA, Rui. “Exposição de motivos sobre a criação do Tribunal de Contas da União”. Revista do 
Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 30, n. 82, p. 253-262, out./dez. 1999. 
37 Cf. BALEEIRO, Aliomar. “O Tribunal de Contas e o controle da execução orçamentária”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 31, p. 10-22, 1953. 
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 O Tribunal de Contas manteve presença nos textos constitucionais brasileiros subse-

quentes desde então, com maior ou menor grau de autonomia. A Constituição de 1934 atri-

buía ao Tribunal de Contas a função de acompanhar a execução orçamentária e julgar as 

contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos, diretamente ou por delegações or-

ganizadas conforme a lei (art. 99). Os contratos públicos somente se reputariam perfeitos e 

acabados quando registrados pelo Tribunal de Contas e a recusa do registro suspenderia a 

execução do contrato até pronunciamento do Poder Legislativo (art. 101). Não havia menção 

expressa em relação aos aspectos da fiscalização financeira, isto é, se esta se restringia à 

legalidade dos atos ou se seria extensível a outros aspectos. 

 A Constituição de 1937 reduziu bastante a presença do Tribunal de Contas no texto 

constitucional, atribuindo-lhe basicamente a competência de acompanhar direta ou indireta-

mente a execução orçamentária, além de julgar as contas dos responsáveis por dinheiros ou 

bens públicos e a legalidade dos contratos celebrados pela União (art. 114). Mais uma vez, 

é feita menção expressa apenas à legalidade como aspecto a ser verificado pelo Tribunal de 

Contas no desempenho de suas funções. 

 Já a Constituição de 1946 previu maior número de competências e poderes ao Tribu-

nal de Contas, a quem caberia acompanhar e fiscalizar a execução do orçamento, julgar as 

contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos e as contas dos administradores 

das entidades autárquicas, além de julgar a legalidade dos contratos e das aposentadorias, 

reformas e pensões (art. 77). Assim como seus antecessores, o texto constitucional previu 

apenas a legalidade como aspecto de análise pelo Tribunal de Contas. Cabe salientar, ade-

mais, que os contratos que por qualquer modo interessassem à receita ou à despesa somente 

se reputariam perfeitos depois de registrados pelo Tribunal de Contas, e a recusa do registro 

suspenderia a execução do contrato até que o Congresso Nacional se pronunciasse (art. 77, 

§1º). Conforme estabelecido em lei, qualquer ato da Administração Pública de que resultasse 

obrigação de pagamento pelo Tesouro Nacional ou por conta deste estaria sujeito a registro, 

prévio ou posterior, no Tribunal de Contas (art. 77, §2º).  

 A Constituição de 1967 estabelecia que a fiscalização financeira e orçamentária da 

União seria exercida pelo Congresso Nacional por meio de controle externo, com o auxílio 

do Tribunal de Contas (art. 71). Tal fiscalização compreendia a apreciação das contas do 

Presidente da República (o julgamento seria pelo Congresso, enquanto o Tribunal de Contas 

emitiria parecer prévio), o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária 

(a cargo do Tribunal de Contas, que poderia realizar as inspeções que considerasse necessá-

rias) e o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores 



33 
 

 

públicos (também atribuição do Tribunal de Contas, após eventuais inspeções). O Tribunal 

de Contas poderia representar ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional em caso de ve-

rificação de irregularidades e abusos (art. 73, §4º). Na hipótese de ilegalidade de qualquer 

despesa, inclusive as decorrentes de contratos, aposentadorias, reformas e pensões, o Tribu-

nal de Contas poderia assinar prazo razoável para que o órgão da Administração Pública 

adotasse as providências necessárias ao cumprimento da lei e sustar a execução do ato se a 

providência não fosse atendida, exceto em relação aos contratos, situação na qual o Tribunal 

de Contas deveria solicitar ao Congresso Nacional a sustação do negócio jurídico ou que 

adotasse as medidas que julgasse necessárias ao resguardo dos objetivos legais (art. 73, §5º). 

O Tribunal de Contas poderia, ainda, julgar a legalidade das concessões iniciais de aposen-

tadorias, reformas e pensões (art. 73, §8º). A Emenda Constitucional n. 1/69 manteve essa 

atribuição de competências. Esse arquétipo constitucional se aproxima mais da Constituição 

atual, embora não se prevejam de maneira expressa outros aspectos de fiscalização pelo Tri-

bunal de Contas. Não obstante, é prevista competência para a Corte de Contas representar 

ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional em caso de irregularidades e abusos, que são 

termos que se afastam de certa maneira da legalidade, embora a competência do Tribunal de 

Contas nesse quesito se limitasse à representação. 

 A Constituição de 1988 é a que atribuiu maior amplitude de competências ao Tribu-

nal de Contas. É mantida a fiscalização quanto à legalidade. No entanto, o espectro do con-

trole externo é visivelmente ampliado, prevendo-se a fiscalização também quanto à legiti-

midade e à economicidade, bem como o exame da aplicação de subvenções e da renúncia de 

receitas. Além disso, pode o Tribunal de Contas realizar inspeções e auditorias (inclusive 

operacionais), julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos, aplicar as sanções previstas em lei, assinar prazo para que sejam 

tomadas as providências necessárias ao atendimento da lei etc. (art. 71).  

 Cabe assinalar que as normas estabelecidas na seção constitucional que cuida da fis-

calização contábil, financeira e orçamentária aplicam-se, no que couber, à organização, com-

posição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como 

dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios (CF, art. 75). 

 Como visto, a Constituição Federal de 1988 ampliou a extensão do controle externo, 

para que este não ficasse apenas nos elementos formais ou de legalidade aparente, mas pas-
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sasse a adentrar nos aspectos de legitimidade e economicidade.38 Superado esse ponto, 

passa-se à construção do significado da economicidade. 

 

3.2. Construção do conteúdo da economicidade. Aspectos metodológicos 

 Economicidade é um substantivo que representa a “qualidade daquilo que é econô-

mico”. No sentido econômico e jurídico, significa a “relação entre custo e benefício a ser 

observada na atividade pública”. Por sua vez, o adjetivo econômico tem vários significados, 

como “respeitante a economia”, “caracterizado pelo uso cauteloso, eficiente e ponderado dos 

recursos materiais”, “que controla gastos, que evita desperdícios”, “que gera economia, que 

reduz gastos”, “que custa pouco, barato”, “que obtém resultados com o mínimo de perdas, 

erros, dispêndios, tempo”. A sua origem vem do termo grego oikonomikós, que é “relativo à 

administração de uma casa”, ou “hábil na administração de uma casa”, bem como do latim 

oeconomicus, “que significa “bem ordenado, bem disposto, regular”. Econômico é sinônimo 

de “poupador” e se opõe a “perdulário”.39 

 O termo economicidade, como se vê, tem uma variedade de significados, que podem 

se manifestar em diferentes circunstâncias da atividade financeira do Estado, isto é, na arre-

cadação, na gestão e no dispêndio de recursos. Assim, para construir a definição proposta 

nesta tese, serão examinados a seguir alguns exemplos de aplicação da economicidade na 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que servirão de ferramenta explicativa para 

apontar a estrutura do raciocínio por trás do exame da economicidade. Com isso, se pretende 

extrair dos precedentes as bases da análise da economicidade, pela identificação de elemen-

tos comuns aos casos mencionados.  

 Os exemplos serão agrupados em função da modalidade de ato financeiro e versarão 

sobre a arrecadação, a gestão e o dispêndio de recursos públicos. Os exemplos serão reto-

mados no decorrer de todo o capítulo, pois ajudarão na decomposição e explicação dos ele-

mentos estruturais da economicidade.40 

 Com relação à arrecadação de recursos públicos, são dois os exemplos que podem 

ser citados. 

 
38 Cf. FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ma-
lheiros Editores, 1995, p. 239. 
39 Cf. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1.097. 
40 Método semelhante pode ser verificado em ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008. 
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 O primeiro exemplo é a alienação de bens, que gerará recursos ao erário. O bem 

público pode ser transferido a terceiros por diversos motivos. A venda do bem pode buscar 

meramente o recebimento do preço correspondente ou evitar os custos de manutenção do 

ativo. Além disso, pode ocorrer de o bem não estar em uso pela Administração e a sua cessão 

a terceiros permitirá a arrecadação de recursos que serão aplicados em outros fins mais pro-

veitosos. O gestor pode também decidir que atenderá ao interesse público se o bem for trans-

ferido ao particular para exploração (por questões de eficiência, dentre outras).  

 A alienação de bens públicos a terceiros deve ser remunerada, sob o ponto de vista 

estritamente econômico, em conformidade com os valores praticados no mercado. Dito de 

outra forma, a Administração Pública deve receber um preço justo em contrapartida ao bem 

alienado, após avaliações técnicas que levem em consideração as suas particularidades. Por 

exemplo, no processo de desinvestimentos da Central Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), 

com vistas a leiloar participações acionárias detidas pela sociedade, devem-se efetuar rigo-

rosas avaliações econômico-financeiras dos ativos para mitigar o risco de sub ou superava-

liações e prevenir irregularidades. Além disso, a venda deve ser concretizada apenas se for 

ultrapassado ou igualado o preço mínimo estipulado.41 

 O segundo exemplo relacionado à arrecadação de recursos públicos é a remissão de 

débitos de pequeno valor inscritos em Dívida Ativa ou a dispensa do ajuizamento da execu-

ção fiscal. A inscrição em Dívida Ativa e a execução fiscal configuram o rito processual 

previsto na Lei n. 6.830/1980 para cobrança judicial da Fazenda Pública, tributária ou não 

tributária. Logo, diversas espécies de receitas públicas, incluindo originárias e derivadas, 

quando não adimplidas tempestiva e voluntariamente, são recuperadas por meio do ajuiza-

mento de execuções fiscais, nas quais se busca o constrangimento patrimonial do devedor a 

fim de satisfazer o crédito da Fazenda Pública. Embora se trate de procedimento que busque 

a arrecadação de recursos, não se pode perder de vista que a cobrança judicial da Dívida 

Ativa também implica que a Fazenda Pública incorra em custos relacionados ao processo, 

que podem inclusive superar o montante que se espera recuperar. Assim, ponderando-se os 

custos relacionados à cobrança judicial, pode-se, em vez de levar adiante a execução fiscal, 

remitir os débitos ou dispensar o ajuizamento das respectivas execuções fiscais quando o 

valor envolvido não justificar o prosseguimento de sua cobrança judicial.42 Logo, abre-se 

 
41 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.765/2018, rel. min. AROLDO CEDRAZ, PLENÁ-
RIO, J: 1/8/2018. 
42 Cf. SOMAVILLA, Jaqueline Lara; LOBATO, Paulo Henrique Bese. “A concessão de anistias e incentivos 
fiscais e a importância do controle da renúncia de receita pelos tribunais de contas”. Revista do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, v. 70, n. 1, ano XXVII, p. 64-77, jan./mar. 2009. 
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mão da satisfação do crédito, pois o custo incorrido na sua recuperação será superior ao 

próprio valor que se espera receber. O Tribunal de Contas da União decidiu a esse respeito 

que, considerando a baixa efetividade na arrecadação de multas tanto no âmbito administra-

tivo quanto na fase de execução fiscal, a celebração de termo de ajuste de conduta pela Ana-

tel com a previsão de conversão de multas em apuração por obrigações de investimentos 

atende ao interesse público, desde que fundamentada em estudos técnicos, na definição mo-

tivada do ajuste de conduta pretendido e das obrigações assumidas, além da análise de custo-

benefício do instrumento.43  

 Há também exemplos que se relacionam à gestão ou administração de recursos pú-

blicos.  

 A gestão ou administração refere-se, primeiramente, ao momento em que os recursos 

são despendidos. Um exemplo disso é a decisão da Administração Pública pela antecipação 

dos pagamentos devidos aos contratados, isto é, antes que se verifique o cumprimento da 

prestação devida. Pelo entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União, a ante-

cipação deve vir acompanhada de estudo fundamentado que comprove a real necessidade e 

economicidade da medida (como a concessão de descontos no preço pelo contratado), além 

do estabelecimento de garantias que resguardem a Administração Pública do risco da ope-

ração.44  

 Ainda quanto ao momento de dispêndio, os recursos podem ser gastos antes da veri-

ficação de evento futuro e incerto, a fim de se ganhar tempo e agilizar procedimentos buro-

cráticos. É o caso da contratação pelo Banco do Brasil de estudos preparatórios à venda de 

ativos antes mesmo da aprovação da venda pelo Conselho de Administração.45  

 Além disso, a gestão ou administração de recursos públicos refere-se à contratação 

de operações de crédito, com o intuito de obter recursos para fazer frente a insuficiências 

 
43 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.121/2017, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁ-
RIO, J: 27/9/2017. 
44 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.341/2010, rel. min. MARCOS BEMQUERER 
COSTA, PLENÁRIO, J: 9/6/2010; Acórdão n. 1.826/2017, rel. min. VITAL DO RÊGO, PLENÁRIO, J: 
23/8/2017. O art. 65, II, “c” da Lei n. 8.666/1993 determina que os contratos poderão ser alterados por acordo 
das partes quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias superve-
nientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma 
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 
serviço. De acordo com esse dispositivo, não é possível antecipar o pagamento avençado no contrato sem que 
exista contrapartida para o Poder Público (como um desconto no preço pago, a teor do art. 40, XIV, “d”, da 
Lei n. 8.666/1993). 
45 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 871/2020, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁRIO, 
J: 8/4/2020. 
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momentâneas de caixa ou como instrumento de política financeira.46 Cite-se, por exemplo, 

a emissão de títulos da dívida pública para pagamento de obrigações decorrentes de transa-

ção judicial (cf. art. 1º, VIII, da Lei n. 10.179/2001).47 Operações de crédito implicam custos 

para o erário, como juros a serem pagos ao prestamista, ou descontos concedidos pelo rece-

bimento antecipado de valores, dentre outros, que devem ser sopesado antes de se levar a 

contratação adiante.  

 Por fim, cabe mencionar exemplos relacionados aos gastos ou dispêndios de recursos 

públicos. 

 É o que ocorre com a aquisição de bens e serviços pela Administração Pública, que 

pode se referir às atividades-fim propriamente ditas e às atividades-meio (que são atividades 

instrumentais, referentes aos meios materiais ou agentes para o cumprimento de suas finali-

dades),48 como a compra de medicamentos,49 a contratação de serviços de tecnologia da 

informação,50 a contratação de serviços para elaboração de projetos para a construção de 

uma nova sede para um tribunal,51 a contratação de serviços de impressão (outsourcing),52 

dentre tantos outros.  

 Outros exemplos relacionados a gastos ou dispêndios de recursos públicos envolvem 

a escolha entre diferentes alternativas para a consecução da mesma finalidade, como, por 

exemplo, comprar ou alugar determinado bem, mediante a avaliação de variáveis como de-

sembolso inicial necessário à aquisição, custo médio dos bens em proporção ao seu prazo de 

vida útil, gastos com manutenção (e com o posterior descarte após obsolescência), produti-

vidade almejada, dentre outros. Apenas o caso concreto irá indicar se a locação é ou não 

mais econômica que a aquisição, cujos custos podem ser projetados no tempo considerando-

se o valor médio relativo à compra dentro do prazo de vida útil do bem. Diante de diferentes 

 
46 Cf. CONTI, José Mauricio. “Dívida pública e responsabilidade fiscal no federalismo brasileiro”. In: 
SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.) Direito Tributário – Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 1.077-
1.094. 
47 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 489/2017, rel. min. WALTON ALENCAR RODRI-
GUES, PLENÁRIO, J: 22/3/2017. 
48 Cf. OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Receitas não tributárias (taxas e preços públicos). 2ª ed., rev., atual. e 
aum. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 36. 
49 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.901/2016, rel. min. BENJAMIN ZYMLER, PLE-
NÁRIO, J: 16/11/2016. 
50 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 8.327/2012, rel. min. JOSÉ JORGE, SEGUNDA 
CÂMARA, J: 8/11/2012. 
51 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.826/2017, rel. min. VITAL DO RÊGO, PLENÁ-
RIO, J: 23/8/2017.  
52 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n.1.297/2015, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁ-
RIO, J: 27/5/2015.  
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alternativas que produzam o mesmo resultado, deve a Administração Pública escolher aquela 

que for mais econômica e modelar o negócio jurídico em conformidade com essa escolha.53  

 A opção entre diferentes alternativas pode se relacionar também à decisão de retomar 

ou não obra paralisada, que envolve analisar diferentes elementos, como o montante até en-

tão gasto, o quanto será necessário despender para a conclusão da obra, se a quantia a ser 

gasta é inferior a outras alternativas para o fornecimento do mesmo bem ou serviço, ou ainda, 

se é possível não repassar ao beneficiário ou consumidor o custo do desperdício até então 

verificado. É o que se verifica na decisão de retomada da construção da Usina Termonuclear 

de Angra 3, a qual teve início em 1980 e foi paralisada em 1984. A obra foi retomada em 

2009, com diversas acusações de superfaturamento no âmbito da Operação Lava Jato. O 

Tribunal de Contas da União avaliou em auditoria operacional o procedimento da tomada de 

decisão para retomada das obras de Angra 3, considerando, dentre outros, o custo da tarifa a 

ser repassada aos consumidores a fim de recuperar todos os valores investidos na usina, o 

quanto seria gasto alternativamente na construção de usinas hidrelétricas para gerar a mesma 

quantidade de energia, além de outros objetivos perquiridos pela Administração Pública fe-

deral, como o desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro e os benefícios decorrentes 

da expertise relacionada à tecnologia nuclear.54 

 Os exemplos acima indicam qual a estrutura do raciocínio por trás do exame da eco-

nomicidade da atividade financeira, que envolve o manejo de distintos elementos estruturais 

desse aspecto do controle externo: (i) ato financeiro, (ii) resultado pretendido e (iii) relação 

de adequação econômica entre ambos. Vale dizer, em todos os exemplos acima menciona-

dos se está na presença de um ato relacionado à arrecadação, à gestão ou gasto de recursos 

públicos, em busca de alguma finalidade específica, e que implica a verificação da compati-

bilidade entre custos e o que se obtém em retorno.  

 A seguir, será aprofundado o conteúdo da economicidade, mediante o exame analí-

tico desses elementos que a integram. É do que se passa a tratar. 

 

 
53 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.496/2015, rel. min. ANA ARRAES, PLENÁRIO, 
J: 17/6/2015. 
54 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 208/2020, rel. min. WALTON ALENCAR RODRI-
GUES, PLENÁRIO, J: 5/2/2020. 
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3.3. Conteúdo da economicidade 

3.3.1. Definição e fundamentos 

 A partir dos exemplos mencionados anteriormente, que revelam os elementos estru-

turais da economicidade, pode-se defini-la como a relação de adequação econômica entre 

o ato financeiro e o resultado pretendido.  

 O dever de o administrador público observar essa relação pode ser extraído não ape-

nas do caput do art. 70 da Constituição Federal, mas também de outras normas jurídicas, isto 

é, de regras e princípios, previstos implícita ou explicitamente no texto constitucional, que 

resguardam a economicidade na atividade financeira do Estado. 

 Primeiramente, cabe mencionar o princípio republicano. O Brasil é uma República 

Federativa (CF, arts. 1º e 18) e desta constatação decorre o dever jurídico de o administrador 

público atuar economicamente. Isso porque são características da República a eletividade, a 

periodicidade e a responsabilidade. Os representantes eleitos são mandatários do povo e 

devem agir em conformidade com o mandato que lhes foi conferido. O gestor é responsável 

pelos atos que pratica, os quais estão sujeitos a controle.55 Daí que o administrador público 

deve extrair o máximo proveito dos limitados recursos públicos e fazer escolhas que atendam 

aos anseios da coletividade – positivados no sistema jurídico e veiculados politicamente em 

seu programa de governo –, e não em benefício próprio. O patrimônio público engloba os 

bens de todos e para todos, que devem ser bem defendidos contra a apropriação por interes-

ses privados.56 Assim, por cuidar de coisa alheia, o administrador público deve, durante o 

período do seu mandato, preservar a res pública, atuar de maneira econômica, racional, cui-

dadosa, planejada, prudente, para que não se desperdicem os recursos que servirão ao cum-

primento dos objetivos previstos na Constituição Federal. 

 Outro fundamento que implica o dever de a Administração Pública agir em confor-

midade com a economicidade é a exigência constitucionalmente prevista de licitação para 

as contratações públicas (CF, art. 37, XXI), o que impõe à Administração a adoção de pro-

cedimentos técnico-jurídicos que assegurem contratações que sejam vantajosas ao Poder 

Público e, ao mesmo tempo, igualdade de condições para os possíveis interessados,57 sem 

prejuízo dos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação previstos em lei. O Estado 

 
55 Cf. ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2ª ed., 3ª tiragem, atualizada por Rosalea Miranda Fol-
gosi. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 13-31. 
56 Cf. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira 
na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34; Brasília: ENAP, 1998, p. 81-91. 
57 Cf. DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. 3ª ed., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
1992, p. 23 
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conta com um corpo burocrático que deve realizar as compras que atendam às necessidades 

públicas, mediante o pagamento do preço justo, a fornecedores escolhidos com isonomia, 

segundo os procedimentos criados por lei. Um dos objetivos da regulação das contratações 

públicas é o bom uso do dinheiro público, para atender às necessidades coletivas com parci-

mônia e mediante a maximização dos recursos.58 Parece existir um consenso de que a Ad-

ministração Pública deve pagar o preço justo pela aquisição de bens ou serviços, ou receber 

o preço justo na alienação ou cessão de bens públicos, mas a rigor o ordenamento vigente 

não transformou a ideia de “preço justo” em regra formalmente posta, embora haja mecanis-

mos legais que permitam à Administração Pública se prevenir contra exageros nos preços 

(como o art. 48, §1º, da Lei n. 8.666/1993, que confere à Administração competência para 

desclassificar propostas consideradas inexequíveis). De qualquer forma, existe um sistema 

de normas constitucionais e infraconstitucionais a que está sujeita a Administração quando 

decidir contratar obras ou serviços, ou quando resolver adquirir ou alienar bens. Para alguns 

autores, o preço justo é aquele que decorre do procedimento licitatório realizado de maneira 

prévia e regular, pois os preços oriundos do certame são os melhores que a Administração 

poderia ter obtido naquele momento e naquelas condições.59 

 A economicidade também se fundamenta no princípio da moralidade administrativa, 

estampado no caput do art. 37 da Constituição Federal como princípio que rege a Adminis-

tração Pública direta e indireta. Trata-se de princípio que existe ao lado da legalidade (e não 

subordinado a este) e que está compreendido no princípio democrático, uma vez que, como 

o poder pertence ao povo, este o transfere em parte aos governantes, na expectativa de que 

ajam de acordo com os interesses de todos, na busca do bem comum.60  

 A moralidade exige que o administrador atue em conformidade com princípios éti-

cos, aí compreendidos os princípios da lealdade e boa-fé,61 e veda a prática de condutas que 

atentem contra o senso moral de honestidade ou qualquer modalidade de corrupção ou atos 

destituídos de probidade.62 Como indica Germana de Oliveira Moraes, a doutrina brasileira 

 
58 Cf. PIRES, Valdemir; MOTTA, Alexandre Ribeiro. “Dimensões da qualidade das compras governamentais: 
um enfoque para o combate ao desperdício passivo no uso dos recursos públicos”. Revista do TCE-PE. Recife, 
v. 20, n. 20, p. 33-48, dez./2013. 
59 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari; CAMPOS, Rodrigo Pinto de. “O Tribunal de Contas e os preços dos contratos 
administrativos”. In: SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Ma-
lheiros Editores, 2013, p. 221-231. 
60 Cf. BARBOSA, Raïssa Maria Rezende de Deus. Os Tribunais de Contas e a moralidade administrativa. 
Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 57-58. 
61 Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 32ª ed., rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 123. 
62 Cf. FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 5ª ed., rev. e ampl. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 74-75. 
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relaciona o conteúdo do princípio da moralidade administrativa à teoria do desvio de poder, 

à moral interna da Administração, ao dever de boa administração e a pautas éticas de atuação 

dos agentes públicos.63 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por sua vez, assenta que “a moralidade exige propor-

cionalidade entre os meios e os fins a atingir; entre os sacrifícios impostos à coletividade e 

os benefícios por ela auferidos; entre as vantagens usufruídas pelas autoridades públicas e 

os encargos impostos à maioria dos cidadãos”.64 Para a citada autora, haveria imoralidade 

na realização de despesas inúteis, como publicidade ou mordomias para os administrado-

res.65  

 Já Odete Medauar aponta que a percepção da imoralidade ocorre dentro de um con-

texto fático específico, quando a decisão destoa do conjunto de regras de comportamento 

extraídas do ordenamento e cita como exemplo a aquisição de automóveis de luxo para servir 

autoridades num momento de crise financeira e de agravamento de problemas sociais – que 

exigiria, ao invés disso, medidas de austeridade e de redução de mordomias.66  

 Marcelo Figueiredo, noutro giro, assevera que o cumprimento da moralidade cami-

nha junto com o atendimento da economicidade, na medida em que esta evita a produção de 

atos economicamente inadequados, como superfaturamento de obras, gastos desnecessários 

etc.67  

 A Constituição Federal prestigiou a moralidade em alguns de seus dispositivos, como 

a atribuição de legitimidade a qualquer cidadão para propor ação popular que vise a 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, inclusive com a isen-

ção de custas judiciais e de ônus de sucumbência ao autor se não houver má-fé (CF, art. 5º, 

LXXIII). Além disso, lei complementar pode estabelecer casos de inelegibilidade a fim de 

proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato considerada 

a vida pregressa do candidato (CF, art. 14, §9º) e constitui crime de responsabilidade do 

Presidente da República ato que atente contra a probidade administrativa (CF, art. 85, V), 

que poderá ocasionar a perda do mandato. Os atos de improbidade administrativa importarão 

a suspensão dos efeitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 

 
63 Cf. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 1999, p. 117. 
64 Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991, p. 111. 
65 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São 
Paulo: Atlas, 1991, p. 111. 
66 Cf. Direito administrativo moderno. 21ª ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 120. 
67 Cf. O controle da moralidade na Constituição. 1ª ed., 2ª tir. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 95-97. 
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o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 

cabível (CF, art. 37, §4º). Na lição de Caio Tácito, a moralidade pode ser violada por desvios 

éticos ou pela corrupção e uma de suas diretrizes é o dever de boa administração.68 

 Nesse sentido, Juarez Freitas extrai uma norma implícita do feixe de regras e princí-

pios vigentes no ordenamento, que veicula o direito fundamental à boa administração pú-

blica, o qual limita a discricionariedade do administrador público e retira do direito de esco-

lha qualquer liberdade para o desperdício – as escolhas administrativas devem ser legítimas 

a fim de cumprir os objetivos republicanos previstos no art. 3º da Constituição Federal. Está 

abrangido por essa norma implícita o direito à Administração Pública preventiva, precavida 

e economicamente eficaz.69 Ana Carla Bliacheriene defende de maneira semelhante que o 

direito fundamental à boa administração abrange direitos que protegem ou inibem a apropri-

ação privada do patrimônio econômico do Estado.70  

 Também guarda correlação com a economicidade a ideia de accountability, conceito 

criado para consolidar e aprimorar a democracia na América Latina no final dos anos oitenta 

e início dos anos noventa, por persistirem muitas deficiências e fragilidades (que, no mais, 

perduram até os dias de hoje), como casos de corrupção impunes, falta de transparência na 

condução dos assuntos de interesse da sociedade, uso inadequado de recursos públicos etc.71 

A accountability impõe ao administrador público o dever de prestar contas (CF, art. 70, pa-

rágrafo único) e de responsabilizar-se por seus atos e/ou omissões (o que deriva, igualmente, 

do princípio republicano, já mencionado linhas acima). 

 Pode-se conectar a economicidade, por fim, aos princípios da prevenção e da pre-

caução. Originalmente relacionados ao direito ambiental, tais princípios vêm sendo aplica-

dos também ao direito administrativo, em virtude do trabalho de Juarez de Freitas. Aduz o 

citado autor que o princípio da prevenção estabelece que a Administração Pública ou quem 

lhe faça as vezes, “tendo certeza de que determinada atividade implicará dano injusto, en-

contra-se na obrigação de evitá-lo, desde que no rol de suas atribuições competenciais e 

possibilidades orçamentárias”.72 Já o princípio da precaução “estabelece a obrigação de ado-

tar medidas antecipatórias”, bem como “proporcionais, mesmo nos casos de incerteza quanto 

 
68 Cf. “Moralidade administrativa”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 242, p. 167-176, 2005. 
69 Cf. Direito fundamental à boa administração pública. 3ª ed., ref. e aum. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014, p. 13-23. 
70 Cf. Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 104-105. 
71 Cf. WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 
de Contas no Brasil. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 23. 
72 Direito fundamental à boa administração pública. 3ª ed., ref. e aum. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, 
p. 122. 
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à produção de danos fundadamente temidos”.73 Ana Carla Bliacheriene sustenta, nesse viés, 

a aplicação dos princípios da prevenção e da precaução para a preservação do patrimônio 

público.74 Sob esse ponto de vista, a economicidade também decorre do dever de evitar da-

nos ao erário, ou de se antecipar na iminência de dano ao erário a fim de evitar mau uso dos 

recursos públicos. 

 Por meio do exame da economicidade, e em conformidade com os elementos que a 

integram, extraídos das situações narradas acima, busca-se investigar se o ato financeiro é 

economicamente adequado para alcançar o resultado pretendido. Encontram-se diversos en-

tendimentos sobre o que seria essa relação de adequação econômica, os quais foram agrupa-

dos na tese em quatro categorias distintas, em consonância com seus pontos em comum 

(“minimização de custos”, “compatibilidade do preço com a contraprestação”, “racionali-

dade econômica” e “análise de custo-benefício”). A rigor, como se demonstrará adiante, to-

das elas envolvem, de uma forma ou de outra, a otimização da alocação dos recursos públi-

cos. 

 Outrossim, existem alguns elementos indicativos que permitem examinar se há ou 

não relação de adequação econômica entre o ato financeiro e o resultado pretendido, como 

índices referenciais ou dados relativos a contratações passadas, sejam eles positivados no 

ordenamento ou aplicados em virtude das peculiaridades do caso concreto. Alguns desses 

elementos indicativos serão analisados mais adiante.  

 Antes, porém, dando continuidade ao método descrito no início do capítulo, serão 

investigados com maior profundidade os elementos estruturais da economicidade, a fim de 

reduzir a vagueza deste termo. 

 

3.3.2. Elementos estruturais 

3.3.2.1. Ato financeiro 

 O ato financeiro é praticado no contexto da atividade financeira do Estado e abrange 

quaisquer atos pertinentes à arrecadação, administração ou dispêndio de recursos públicos. 

O exame da economicidade está presente, pois, em todas essas diferentes vertentes da ativi-

dade financeira.  

 
73 Direito fundamental à boa administração pública. 3ª ed., ref. e aum. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, 
p. 122-123. 
74 Cf. Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 154. 
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 Quanto à arrecadação de recursos, pode-se indagar, como visto acima, se atende a 

economicidade a alienação de determinado bem público, além da remissão a débitos de pe-

queno valor inscritos em Dívida Ativa (ou a dispensa da sua cobrança judicial).  

 O ato financeiro também abrange a gestão de recursos públicos, como o momento 

em que os gastos serão realizados. Assim, é possível verificar se atende a economicidade a 

antecipação ou não de pagamentos antes da execução do objeto contratado, ou ainda, a de-

terminação da realização de determinada despesa antes mesmo de se saber se ela será neces-

sária ou não. Outrossim, a economicidade se faz presente nas decisões de se contrair ou não 

operações de crédito, até porque, para prestigiar a economicidade, o administrador público 

deve manter uma boa gestão de fluxo de caixa a fim de evitar a utilização de fontes de fi-

nanciamento, as quais implicarão custos financeiros (juros e encargos).75 

 O exame da economicidade é mais comum em relação ao dispêndio de recursos pú-

blicos. Como visto anteriormente, é possível examinar a economicidade na aquisição de bens 

e serviços, ou ainda, na escolha de qual alternativa será adotada para se atingir a mesma 

finalidade. De forma geral, as contratações públicas devem ser feitas em conformidade com 

os preços e condições praticados no mercado, para evitar o enriquecimento sem causa tanto 

do próprio Estado quanto da contratada. Se não forem observados os parâmetros de mercado, 

com a estipulação de preços inaptos a remunerar adequadamente os bens e serviços almeja-

dos, as licitações fatalmente resultarão desertas pela ausência de interessados, pelo que a 

Administração não conseguiria concretizar suas finalidades.76  

 

3.3.2.2. Resultado pretendido 

 A adequação econômica do ato financeiro deve ser perquirida em face de um resul-

tado pretendido, isto é, do que se espera obter em decorrência da prática do ato.  

 A Constituição Federal enumera os objetivos a serem alcançados pelo Estado brasi-

leiro (art. 3º), divide as funções estatais em três Poderes (art. 2º) e reparte competências entre 

as unidades federadas, incumbindo-as de serviços públicos a serem prestados à coletividade 

(arts. 21, 25, §§1º e 2º, 30, V). O Estado pode ainda intervir no domínio econômico, explo-

rando atividade econômica em caráter excepcional mediante empresas públicas ou socieda-

des de economia mista (art. 173, caput e §1º) ou, como agente normativo e regulador da 

 
75 Cf. PIRES, Valdemir; MOTTA, Alexandre Ribeiro. “Dimensões da qualidade das compras governamentais: 
um enfoque para o combate ao desperdício passivo no uso dos recursos públicos”. Revista do TCE-PE. Recife, 
v. 20, n. 20, p. 33-48, dez./2013. 
76 Cf. SAAD, Amauri Feres. “Notas sobre o regime jurídico da precificação de obras públicas”. Fórum de 
Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, ano 10, n. 111, p. 64-83, mar. 2011. 
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atividade econômica, exercendo as funções de fiscalização, incentivo e planejamento (art. 

174). A Constituição Federal também atribuiu ao Estado o exercício do poder de polícia (art. 

145, II). 

 Além dos fins, a Constituição Federal concedeu os meios pelos quais as necessidades 

públicas deverão ser atendidas, atribuindo às unidades federadas competências tributárias 

(arts. 145 a 156). Os entes públicos também podem auferir receitas originárias, decorrentes 

da exploração do seu próprio patrimônio, ou receitas transferidas (obrigatórias, nos termos 

dos arts. 157, 158 e 159, da CF, ou voluntárias). 

 O resultado pretendido com o ato financeiro encaixa-se nessas diferentes formas de 

atividade administrativa e pode se referir às atividades-fim e às atividades-meio do Estado.77 

Vale lembrar que os poderes Legislativo e Judiciário também exercem função administra-

tiva, ainda que de maneira atípica.  

 Retomando os exemplos de atos financeiros anteriormente expostos e que se relaci-

onam à arrecadação de recursos públicos, pode-se cogitar do resultado pretendido com a 

alienação de bens públicos, qual seja, obter receitas de capital em contrapartida à venda e, 

ao mesmo tempo, extinguir os custos de manutenção do ativo, ou ainda, transferir ao parti-

cular a sua exploração por se entender que, assim, haverá incremento no atendimento das 

necessidades públicas. A remissão de débitos de pequeno valor inscritos em Dívida Ativa ou 

a dispensa do ajuizamento da respectiva execução fiscal, embora impliquem num primeiro 

momento perda de arrecadação – pois tais valores deixarão de ser recuperados, salvo se fo-

rem pagos espontaneamente pelo devedor –, resultarão em saldo positivo para o erário, que 

não incorrerá nos custos processuais para recuperar tais créditos, os quais superam a estima-

tiva do que se irá receber caso se leve a cobrança judicial adiante.  

 Por sua vez, no que tange à gestão de recursos, os pagamentos antecipados podem 

ocorrer a fim de aumentar a concorrência pela participação de empresas de menor porte (que 

não teriam condições financeiras para fazer os gastos necessários para grandes obras).78 

Trata-se, como se vê, de objetivo extrafiscal. Os recursos podem ser despendidos antes da 

verificação de um evento futuro e incerto, a fim de se ganhar tempo e agilizar procedimentos 

burocráticos. Ou ainda, a operação de crédito é contratada para cobrir insuficiências de caixa 

ou para gerir financeiramente os recursos públicos, podendo ser firmadas para diversos fins. 

 
77 Cf. OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Receitas não tributárias (taxas e preços públicos). 2ª ed., rev., atual. e 
aum. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 36. 
78 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.341/2010, rel. min. MARCOS BEMQUERER 
COSTA, PLENÁRIO, J: 9/6/2010. 
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 Já o resultado pretendido no dispêndio de recursos públicos refere-se ao bem ou ser-

viço adquirido mediante o gasto, que será alocado na realização de atividades-meio ou ati-

vidades-fim do Estado. Também podem ser promovidos fins extrafiscais na aquisição de 

bens e serviços, como, por exemplo, a procura por fornecedores que detenham tecnologias 

que sejam menos agressivas ao meio ambiente. 

  

3.3.2.3. Adequação econômica 

 A economicidade traduz o dever de o administrador público obter o melhor proveito 

dos recursos que lhe são disponibilizados para atingir os objetivos constitucionalmente pre-

vistos. A economicidade exige, pois, que os recursos públicos sejam otimizados no atendi-

mento das necessidades públicas.  

 A otimização dos recursos públicos apresenta restrições fáticas e jurídicas. Primeiro, 

porque existem restrições cognitivas e de processamento de dados que impossibilitam a alo-

cação ótima de recursos. Segundo, porque o administrador público está sujeito a diversos 

outros deveres jurídicos além da economicidade, e a depender do caso concreto, poderá pri-

vilegiar o atendimento de outros objetivos constitucionalmente protegidos em detrimento da 

economicidade, sem que com isso tenha incorrido em conduta ilícita ou reprovada pelo di-

reito.  

 Verificam-se nos autores que se debruçaram sobre o tema distintas abordagens sobre 

o conteúdo da economicidade. A seguir, buscou-se reunir tais abordagens em quatro dife-

rentes categorias, que podem ser enunciadas como “minimização de custos”, “compatibili-

dade entre o preço e a contraprestação”, “racionalidade econômica” e “análise de custo-be-

nefício”. Todas elas exprimem, com suas nuances e particularidades, o sentido de que os 

recursos públicos devem ser alocados de maneira a se obter o maior proveito possível no 

atendimento das necessidades públicas, evitando-se desperdícios. Passa-se a expor cada uma 

dessas abordagens. 

 

3.3.2.3.1. Minimização de custos 

 O primeiro sentido atribuído à relação de adequação econômica é a minimização de 

custos. Isso quer dizer que o administrador público deve buscar reduzir os recursos utilizados 

na aquisição de determinado bem ou serviço, sem comprometer os padrões de qualidade 
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almejados.79 Por essa abordagem, a economicidade pode ser resumida como a obtenção do 

melhor preço,80 isto é, gastar o mínimo possível para a obtenção do resultado pretendido, a 

fim de que haja mais recursos disponíveis para a consecução de outras necessidades públicas.  

 O melhor preço é aquele em que os recursos dispendidos resultam em maior benefí-

cio para o adquirente em termos de qualidade, rendimento e durabilidade. Essas e outras 

variáveis devem ser ponderadas na definição do que será adquirido. Não basta, portanto, 

conhecer os preços das diferentes alternativas. Deve-se, além disso, avaliar as especificações 

dos produtos e serviços, porque o produto com pior qualidade, maior custo de manutenção 

e menor tempo de vida útil poderá ser mais caro em comparação com outro semelhante que 

apresente um melhor desempenho quanto a estas qualidades.81  

 Ademais, a minimização de custos não se resume à obtenção do melhor preço. A 

depender das peculiaridades do caso concreto, a minimização de custos pode implicar até 

mesmo a escolha por não se efetuar gasto algum, inclusive com a revogação do procedimento 

licitatório, se necessário, caso se verifique que a própria Administração Pública está apta a 

executar os serviços mediante a utilização de seus quadros técnicos.82  

 O dever de minimizar custos, tido como um dos sentidos atribuídos da adequação 

econômica entre ato financeiro e o resultado pretendido, pode ser extraído também de alguns 

dispositivos da legislação federal.  

 O Decreto-lei n. 200/1967, que dispõe sobre a organização da Administração federal, 

prevê no art. 25 que a supervisão ministerial tem por objetivos (dentro da área de competên-

cia de cada Ministro de Estado), dentre outros, acompanhar os custos globais dos programas 

setoriais do Governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços (inc. IX).  

 Já o art. 3º da Lei n. 8.666/1993 prevê que a licitação se destina a garantir a seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração. Sob o ponto de vista estritamente econô-

mico, a proposta mais vantajosa é a de menor custo, sendo que um dos tipos de licitação (ou 

critério para avaliação das propostas dos possíveis licitantes) é o menor preço (art. 45, §1º, 

I). Não obstante, a vantajosidade da proposta pode ser aferida por outras dimensões além da 

 
79 Cf. Manual de auditoria operacional. 3ª ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Pro-
gramas de Governo (Seprog), 2010, p. 11. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/controle-externo/normas-e-
orientacoes/normas-tcu/auditoria-operacional.htm, acesso em 3/7/2018. 
80 Cf. International Organization of Supreme Audit Institutions (Intosai). Performance audit principles (ISSAI 
300). Disponível em https://www.issai.org/professional-pronouncements/?n=300-399. Acesso em 28/6/2020. 
81 Cf. PIRES, Valdemir; MOTTA, Alexandre Ribeiro. “Dimensões da qualidade das compras governamentais: 
um enfoque para o combate ao desperdício passivo no uso dos recursos públicos”. Revista do TCE-PE. Recife, 
v. 20, n. 20, p. 33-48, dez./2013. 
82 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. MS n. 8.844/DF, rel. min. FRANCIULLI NETTO, PRIMEIRA 
SEÇÃO, DJ 4/8/2003. 
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eficiência econômica, para concretizar outros valores juridicamente protegidos, como a pro-

teção ao meio ambiente. Daí Régis Fernandes de Oliveira afirmar que “não se trata de apurar 

o preço mais baixo, mas o mais adequado à circunstância do gasto”.83 Pode ocorrer de uma 

proposta com menor preço ser tecnicamente mais nociva ao meio ambiente do que outra 

proposta com maior preço. Nessa hipótese, haverá uma contradição objetiva entre valores, e 

ambas as propostas podem se revelar vantajosas a depender do critério adotado para definir 

a vantajosidade. De qualquer forma, a contratação deve sempre considerar que os recursos 

públicos são limitados e, portanto, não pode ser lesiva ao Poder Público.84 Cabe ao edital 

definir se a licitação será do tipo melhor técnica ou técnica e preço (art. 45, §1º, II e III, da 

Lei n. 8.666/1993) para avaliação das propostas e definição de quem será o vencedor da 

licitação. O Tribunal de Contas da União decidiu nesse sentido que “o estabelecimento de 

critério de pontuação técnica, em licitação do tipo técnica e preço, que valoriza excessiva-

mente determinado quesito, em detrimento do preço, restringe o caráter competitivo do cer-

tame e compromete a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração”.85 A Corte 

de Contas sinaliza, assim, que embora se deva valorizar também a técnica nas licitações, não 

se pode descartar por completo o critério do melhor preço para avaliação das propostas, até 

para evitar o direcionamento do certame ou o favorecimento de determinados concorrentes.  

 A análise da vantajosidade também comporta temperamentos em contratos de gestão 

firmados pelo Poder Público com organizações sociais. O Supremo Tribunal Federal julgou 

válida a prestação de serviços públicos não exclusivos (como saúde, educação, cultura, des-

porto e lazer, ciência e tecnologia e meio ambiente) por meio de organizações sociais, nos 

termos da Lei Federal n. 9.637/1998. O Ministro Luiz Fux ressaltou no voto condutor nessa 

ocasião que a contratação com terceiros deve ser conduzida de forma pública, objetiva e 

impessoal, nos termos de regulamento próprio editado por cada entidade, bem como que o 

contrato de gestão, por se assemelhar aos convênios, não se sujeita à obrigatoriedade de 

licitação (CF, art. 37, XXI). Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello salientaram a 

busca por um novo modelo de Administração, que se revele mais eficiente do que o modelo 

burocrático, enquanto o Ministro Ricardo Lewandowski apontou que as organizações sociais 

 
83 Gastos públicos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 170. 
84 Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 72. 
85 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 525/2012, rel. min. WEDER DE OLIVEIRA, PLENÁ-
RIO, J: 7/3/2012. No mesmo sentido, a Corte de Contas decidiu que “é indevida a excessiva valoração da 
proposta técnica, em detrimento da proposta de preços, sem amparo em justificativas técnicas suficientes que 
demonstrem a sua necessidade, uma vez que a adoção de critério desproporcional pode acarretar prejuízo à 
competitividade do certame e à obtenção da proposta mais vantajosa pela Administração” (BRASIL. Tribunal 
de Contas da União. Acórdão n. 2017/2009, rel. min. AUGUSTO SHERMAN, PLENÁRIO, J: 2/9/2009). 
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podem contribuir com flexibilidade e agilidade na prestação do serviço público, mas estão 

submetidas aos princípios constitucionais.86 Com base na possibilidade reconhecida pela Su-

prema Corte de se firmar os contratos de gestão com as organizações sociais, o Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo decidiu que essas contratações não podem ser submetidas 

aos mesmos critérios aos quais se submete um contrato administrativo tradicional, pois tal 

equiparação seria contrária à própria lógica do modelo, que é buscar melhores resultados na 

atuação pública mediante uma maior flexibilidade, sem afastar a aplicação dos princípios 

básicos que regem a Administração.87 Em outra oportunidade, a Corte de Contas paulista 

assentou que o conceito de economicidade nos contratos de gestão vai além da análise de 

menor preço e consiste na ponderação entre eficiência e custos para a consecução de um 

objetivo. A mensuração da economicidade está atrelada às metas estipuladas e ao alcance 

social do programa governamental, e não meramente ao menor custo.88 

 A vantajosidade pode ser vista sob diferentes pontos de vista e as compras públicas 

podem buscar a sustentabilidade, a inovação e o compartilhamento. As compras sustentáveis 

vão além dos parâmetros econômicos (preço, prazo e qualidade) e almejam produtos menos 

agressivos ao meio ambiente (considerando seu ciclo de vida, emissão de gases do efeito 

estufa etc.), privilegiam fornecedores que respeitem os direitos trabalhistas e consideram os 

efeitos socioeconômicos da operação (prioridade a compras locais e de pequenas empresas, 

por exemplo). As compras inovadoras se referem ao incentivo à inovação, para impulsionar 

áreas de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Por exemplo, o art. 20 da Lei n. 10.973/2004, 

na redação dada pela Lei n. 13.243/2016, prevê que os órgãos e entidades da Administração 

Pública, em matéria de interesse público, poderão contratar diretamente Instituição Cientí-

fica, Tecnológica e de Inovação (“ICT”), entidades de direito privado sem fins lucrativos ou 

empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para atividades de pesquisa e de reco-

nhecida capacitação tecnológica no setor visando à realização de atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema téc-

nico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador. Já as compras públi-

cas compartilhadas se referem a práticas colaborativas a fim de centralizar processos de 

 
86 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 1.923/DF, rel. min. AYRES BRITTO, rel. p. acórdão min. 
LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 17/12/2015. 
87 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. TC n. 006943/026/014, rel. cons. ANTONIO 
CARLOS DOS SANTOS, SEGUNDA CÂMARA, J: 23/2/2016. 
88 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. TC n. 015857/026/13, rel. cons. SAMY WUR-
MAN, SEGUNDA CÂMARA, J: 24/7/2018. 
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compra outrora realizados de forma separada, para melhor controlar custos e agilizar pro-

cessos.89 

 De outro lado, o art. 12 da Lei n. 8.666/1993 estatui que nos projetos básicos e pro-

jetos executivos de obras e serviços serão considerados requisitos como a economia na exe-

cução, conservação e operação (inc. III). Igualmente, o art. 15 da mencionada lei estabelece 

que as compras, sempre que possível, deverão ser subdivididas em tantas parcelas quantas 

necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade (inc. IV). 

A esse respeito, a Súmula n. 247 do Tribunal de Contas da União enuncia o seguinte: 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, 
nos editais das licitações de obras, serviços, compras e alienações, cujo 
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou com-
plexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propi-
ciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capa-
cidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as 
exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”. 

 No mesmo sentido prevê o art. 23, §1º, da Lei n. 8.666/1993, de acordo com o qual 

as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com 

vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da com-

petitividade sem perda da economia de escala. O §7º desse mesmo artigo determina que na 

compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou com-

plexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas à 

ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a 

economia de escala. 

 Para concluir, tem-se que a minimização de custos traduz uma vertente da adequação 

econômica entre ato financeiro e resultado pretendido. No entanto, a minimização de custos 

é insuficiente não apenas para explicar todo o conteúdo da economicidade, como também 

para balizar toda a atividade administrativa, que deve ponderar a concretização de diversos 

outros objetivos, promovidos pela Constituição ou pela legislação ordinária, e que também 

vinculam o administrador público, ainda que não se possa perder de vista o dever de otimizar 

a alocação dos recursos públicos. 

 

 
89 Cf. COSTA, Caio César de Medeiros; TERRA, Antônio Carlos Paim. Compras públicas: para além da eco-
nomicidade. Brasília: ENAP, 2019, p. 47-65. 
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3.3.2.3.2. Compatibilidade entre o preço e a contraprestação 

 Existe também o entendimento de que a economicidade significa a compatibilidade 

entre preço e contraprestação. Para Agustín Gordillo, quando se alcança a economicidade, 

os custos correspondem às prestações.90 Sob esse ponto de vista, o exame de economicidade 

autoriza que os Tribunais de Contas apreciem se o ato financeiro foi realizado de forma a 

obter o resultado pretendido mediante custo adequado ou razoável, mas não necessariamente 

pelo menor custo possível,91 até porque aquilo que tem custo reduzido nem sempre atenderá 

satisfatoriamente à coletividade.92 Há uma diferença em relação à minimização de custos, 

pois a adequação econômica nessa abordagem não equivale a reduzir o custo na aquisição 

de bens e serviços, e sim de observar se existe convergência entre preço e prestação. 

 Assim, a economicidade implica saber se foi obtida a melhor proposta para determi-

nada despesa pública93 com a aquisição de bens ou serviços (ou locação, se o caso), ou se 

foi recebido o preço compatível pelo bem cedido ou alienado ou pelo serviço prestado. De 

qualquer forma, à semelhança do que se verifica com a abordagem da minimização do custo, 

não se deve gastar mais do que se deveria pelo bem ou serviço recebido. Portanto, mede-se 

a economicidade pela comparação entre os recursos despendidos e o valor do bem ou serviço 

obtido em troca, ou, inversamente, pela comparação entre o valor recebido e o bem ou ser-

viço entregue. A adequação econômica revela-se quando o montante gasto ou recebido é 

condizente ou compatível com a qualidade daquilo que se adquiriu ou transferiu, hipótese 

na qual não haverá desperdício de recursos. 

 Não é demais ressaltar que a compatibilidade entre o bem e o respectivo preço não 

se restringe às hipóteses em que há uma despesa pública. Em vez disso, a alienação de um 

bem público, a prestação de um serviço público específico e divisível ou a cessão temporária 

do uso de um bem público devem, via de regra, ser remunerados de forma compatível com 

os custos ou com valores de mercado, a não ser que se pretenda atingir outra finalidade pela 

concessão de descontos ou até de gratuidade. 

 A propósito, a Lei n. 4.320/1964 estatui normas gerais para a elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços das unidades federadas e seu art. 22 prevê o conteúdo da proposta 

 
90 Cf. Tratado de derecho administrativo y obras selectas: el derecho administrativo en la práctica. Buenos 
Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2013, p. 105. 
91 Cf. CASTARDO, Hamilton Fernando. O Tribunal de Contas no ordenamento jurídico brasileiro. Campinas: 
Milennium Editora, 2007, p. 111. 
92 Cf. NAGEL, José. “Normas gerais sobre fiscalização e julgamento a cargo do TCU”. Revista do Tribunal de 
Contas da União. Brasília, v. 28, n. 74, p. 31-51, out./dez. 1997. 
93 Cf. OLIVEIRA, Régis Fernandes de; HORVATH, Estevão. Manual de direito financeiro. 4ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 123. 
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orçamentária a ser encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. O inciso IV do 

dispositivo prevê que deverá constar de tal proposta a especificação dos programas especiais 

de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em 

estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justifica-

ção econômica, financeira, social e administrativa. 

 

3.3.2.3.3. Racionalidade econômica  

 Relaciona-se a economicidade também à racionalidade econômica. Uma das primei-

ras pessoas a se debruçar sobre a fiscalização quanto à economicidade foi Márcia Filomena 

de Oliveira Mata, para quem a economicidade implica a utilização racional e razoável dos 

recursos públicos para fazer frente às necessidades públicas. A autora ressalta que a averi-

guação da relação gasto público e benefício auferido deve ser feita diante da subjetividade 

de cada caso, porque a economicidade somente pode ser medida pela realidade do fato ad-

ministrativo.94 

 Paulo Soares Bugarin assevera que a adoção do termo economicidade pelo art. 70 da 

Constituição Federal reflete a opção do constituinte pela fundamentação racional nas deci-

sões relativas à alocação dos recursos públicos a fim de atender, da melhor maneira possível, 

os anseios da sociedade. O autor demonstra que expressão equivalente à economicidade para 

a ciência econômica é racionalidade econômica, que tem dois sentidos: “consistência interna 

de escolha” e “maximização do auto-interesse”. Em espanhol, a expressão correspondente 

seria racionalidad económica, considerada tradução do vocábulo alemão Wirtschaftlichkeit, 

o qual, em sua literalidade, significa “qualidade do que é econômico” – mesmo significado 

dicionarizado de economicidade no Brasil. Assim, agir com economicidade (isto é, o agir 

econômico ou economicamente fundamentado) representa a observância aos preceitos da 

teoria da racionalidade econômica, respeitadas as condicionantes axiológicas do processo 

político de hierarquização das necessidades públicas, o que antecede a tomada de decisão de 

alocação de recursos públicos.95 

 Sobre essa decisão em relação às despesas públicas, Aliomar Baleeiro ensina que há 

dois aspectos a serem considerados: o político e o técnico. O aspecto político diz respeito à 

deliberação do que deve ser objeto da despesa pública, ou quais necessidades coletivas serão 

 
94 Cf. “Fiscalização da administração pública em face da economicidade”. Revista dos Tribunais. São Paulo, 
vol. 83, n. 710, dez./1994, p. 233-236.  
95 Cf. O princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Belo 
Horizonte: Fórum, 2004, p. 115-120. 
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atendidas. Feita essa deliberação, deve-se investigar o seu aspecto técnico, isto é, “como 

obter o máximo de eficiência e de conveniência social com o mínimo de sacrifício pecuniário 

correspondente. Ou como desse sacrifício se poderá esperar o maior rendimento de proveitos 

para a comunidade politicamente organizada”.96 

 De maneira semelhante, Antonio Roque Citadini sustenta que a economicidade sin-

tetiza a racionalidade econômica ou o econômico racional a serviço da realização do justo 

socioeconômico e envolve atos e comportamentos eficientes, produtivos, eficazes, rentáveis 

etc., que se opõem ao desperdício. A economicidade impõe à vontade política os limites 

racionalmente factíveis e previsíveis da efetivação da justiça no plano das necessidades e 

aspirações pessoais e coletivas. Por conseguinte, o critério normativo da economicidade re-

gula no plano jurídico o mérito do comportamento econômico e impõe o dever de a gestão 

ser programada e desenvolvida segundo critérios econômicos e racionais. Dito de outra 

forma, a economicidade traduz-se por um critério de conduta econômica juridicamente im-

posto.97  

 Na doutrina estrangeira, registre-se o entendimento de que, em Portugal, a economi-

cidade é princípio que orienta a execução do orçamento e integra duas regras vigentes no 

ordenamento português: a da mais racional utilização possível das dotações orçamentárias e 

a melhor gestão de tesouraria.98 

 O comportamento economicamente racional alinha-se com as teorias econômicas 

clássica e neoclássica e a racionalidade decorre de “comportamentos considerados eficazes, 

eficientes, rentáveis, produtivos ou que conduzem à minimização dos custos, maximização 

dos lucros, ótimo econômico, progresso da empresa, desenvolvimento harmonioso da eco-

nomia nacional, etc.”99 A teoria econômica clássica constrói seus modelos a partir da exis-

tência do homo economicus, que busca sempre a otimização. De acordo com essa teoria, os 

agentes buscam satisfazer suas necessidades de forma racionalmente perfeita, com a classi-

ficação das escolhas por ordem de preferência e favorecimento daquelas que possuem o me-

nor custo de oportunidade. A racionalidade otimizadora seria efetivamente racional apenas 

 
96 Uma introdução à ciência das finanças. 16ª ed. rev. e atual. por Dejalma de Campos. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 90. 
97 Cf. A economicidade nos gastos públicos. Disponível em: < http://citadini.com.br/index.php/artigos-publi-
cados/14-economicidade-gastos-publicos>, acesso em 16/8/2017. 
98 Cf. FRANCO, António L. de Sousa. Finanças públicas e direito financeiro – vol. I-II. 4ª ed., 15ª reimp. 
Coimbra: Almedina, 2015, p. 430. 
99 PINHO, Diva Benevides. “A racionalidade econômica – abordagem histórica”. Revista de História da Fa-
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, v. 54, n. 107, p. 173-188, 
1976. 
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em circunstâncias muito específicas de informação perfeita, simplicidade de cálculos e con-

fiabilidade das expectativas em relação ao futuro.100  

 A teoria da escolha pública (public choice) é um ramo da teoria econômica que aplica 

conceitos da economia de mercado às escolhas políticas. Essa teoria critica a ideia de que o 

administrador público é um agente altruísta que busca o interesse público em geral e adota 

uma abordagem mais condizente com o comportamento humano, no sentido de que o admi-

nistrador também é um agente que prioriza a satisfação dos seus próprios interesses. Essa 

teoria aplica o método do individualismo metodológico a problemas que são mormente es-

tudados pela ciência política. De acordo com esse método, apenas o indivíduo é sujeito de 

ações (individuais ou coletivas) e somente ele tem preferências, valorações e motivações. 

Quaisquer grupos, organizações ou instituições privadas ou públicas são formados por indi-

víduos e cada escolha coletiva é resultado das preferências dos agentes nela envolvidos e das 

regras e procedimentos que permitem que as preferências individuais se tornem escolhas 

coletivas. Outros elementos do individualismo metodológico são a racionalidade econômica, 

pelo que os indivíduos são aptos a escolherem ações adequadas à consecução dos fins que 

pretendem alcançar, e o egoísmo, na medida em que os indivíduos cuidam primordialmente 

de interesses pessoais. O egoísmo e a racionalidade são atributos típicos do homo economi-

cus.101 

 A racionalidade econômica veicula uma ideia de certa forma utópica de realização 

das necessidades humanas, pois diversos outros fatores influenciam a vida dos indivíduos. 

Ao se transportar essa constatação para a gestão pública, tem-se que a racionalidade econô-

mica não pode ser considerada em apartado, como se estivesse dissociada de outros valores 

ou fins constitucionalmente protegidos. Assim, ao mesmo tempo em que o administrador 

deve agir em conformidade com a economicidade, deve também proteger o meio ambiente, 

promover o desenvolvimento econômico, reduzir as desigualdades regionais e sociais etc. 

Para que não pairem dúvidas de que a economicidade restou atendida na consecução desses 

outros valores prestigiados pelo constituinte, é imperativo que o administrador exponha a 

motivação de seus atos, revelando de maneira clara e fundamentada os motivos que levaram 

 
100 Cf. POSSAS, Silvia. “Notas acerca da racionalidade econômica”. Economia e Sociedade. Campinas, v. 4, 
n. 2, p. 181-187, dez./1995. 
101 Cf. PEREIRA, Paulo Trigo. “A teoria da escolha pública (public choice): uma abordagem neoliberal?” 
Análise Social, vol. XXXII, n. 141, p. 419-442, 1997. Sobre a teoria da escolha pública, cf. BUCHANAN, 
James M.; TULLOCK, Gordon. The calculus of consent: logical foundations of constitutional democracy. 
Collected Works of James M. Buchanan, v. 3. Indianapolis: Liberty Fund, 1999. Sobre a teoria da escolha 
social (variação da teoria da escolha pública), cf. ARROW, Kenneth. Social choice and individual values. New 
York: John Wiley & Sons, 1951. 
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à prática do ato e o objetivo pretendido. A racionalidade pode até ser o valor dominante para 

os comportamentos estritamente econômicos. Contudo, a racionalidade econômica não apre-

senta tanta nitidez nas ações políticas,102 que não são orientadas por neutralidade e buscam 

a realização de outros valores que também são relevantes para o bem-estar das pessoas. 

 A racionalidade econômica, decerto, não é o único fundamento que pauta a escolha 

dos indivíduos. Existem outras orientações éticas e sociais que são fundamentais à vida em 

sociedade. Apesar disso, a accountability democrática rejeita a ideia de que as lógicas da 

política e da economia sejam necessariamente incompatíveis, ou que decisões políticas sem-

pre gerem ineficiências pela tomada de decisões eventualmente contrárias à racionalidade. 

Os detentores de cargos políticos devem tomar posições e decidir sobre temas e assuntos 

técnicos e, por isso, devem conhecê-los com certa profundidade. Caso contrário, não serão 

atendidas as necessidades públicas e, consequentemente, não serão renovados os mandatos 

eleitorais. De outro lado, não basta aos políticos dominar assuntos técnicos, porque sua ati-

vidade exige capacidade de articular ideais e interesses, além de negociar soluções com ou-

tros políticos. A perspectiva da accountability democrática pressupõe que se conciliem as 

exigências de eficiência e as regras democráticas.103 

 Talvez a grande dificuldade seja transpor a racionalidade econômica, geralmente uti-

lizada na definição de modelos de agentes privados, para a atuação do administrador público, 

tendo em vista que os fins perseguidos por este não se encerram na sua própria figura. Além 

disso, são vários os objetivos que devem ser promovidos pela função administrativa e a boa 

gestão dos recursos públicos é apenas um deles. Em virtude disso, não se pode aceitar que o 

administrador público atue com a mesma lógica ou racional do consumidor ou do empresá-

rio. Não se pode olvidar todas as dificuldades inerentes à atuação administrativa, como a 

falta de informações e a necessidade de se tomar decisões rapidamente para atender às de-

mandas da sociedade. 

 Isso não quer dizer que a atividade financeira não deva ser economicamente racional, 

até porque os parâmetros da população em geral não podem ser os mesmos atribuídos ao 

administrador público, que gerencia coisa alheia. Deve-se esperar do administrador público 

uma conduta diferenciada, racional, diferente de uma pessoa ordinária ou de alguém que não 

 
102 Cf. PINHO, Diva Benevides. “A racionalidade econômica – abordagem histórica”. Revista de História da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, v. 54, n. 107, p. 173-188, 
1976. 
103 Cf. ABRUCIO, Fernando Luiz; LOUREIRO, Maria Rita. “Finanças públicas, democracia e accountability”. 
In: ARVATE, Paulo Roberto [et. al.]. Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 
2004, p. 75-102. 
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lida com recursos de terceiros. A esse respeito, são vários os casos de obras de infraestrutura 

que custaram muito mais do que o estimado e que geram à sociedade um retorno menor do 

que o esperado. São exemplos de falhas no planejamento e na execução: (i) as obras para 

construção da Ferrovia Nova Transnordestina (anunciada ao custo de R$ 4,5 bilhões e com 

prazo de conclusão para 2010; ao final de 2016, apenas 56% das obras haviam sido conclu-

ídas por um custo de 11,2 bilhões); (ii) a construção do Estádio Mané Garrincha em Brasília 

para a Copa do Mundo de 2014 (estimada em R$ 750 milhões e concluída por R$ 1,8 bilhão); 

(iii) as obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (previsto para custar US$ 6 bi-

lhões, ultrapassou US$ 47 bilhões). Tais obras são antieconômicas, pois as falhas nas esti-

mativas de custos resultam em péssima alocação dos recursos públicos. Logo, a tomada de 

decisão a respeito da realização de investimentos deve ser feita com análises consistentes, 

sem que se exagerem os benefícios para a coletividade ou se subestimem os custos com o 

intuito de que os projetos sejam aprovados ou recebam os recursos públicos necessários.104 

 Não se pode aceitar que o administrador público atue para atender preferências pes-

soais, sem atentar para escolhas técnicas, motivadas e refletidas, que indiquem qual a alter-

nativa que otimiza o aproveitamento dos recursos públicos. Os fundamentos do dever de agir 

com economicidade (princípio republicano, licitação, moralidade administrativa, direito fun-

damental à boa administração, accountability etc.) indicam que o administrador público deve 

atuar sob o imperativo da alocação otimizadora dos recursos. 

 

3.3.2.3.4. Análise de custo-benefício (eficiência administrativa) 

 Por fim, há muitos autores que entendem que a relação de adequação econômica ex-

pressa pela economicidade traduz-se numa ótima relação de custo-benefício. O problema 

econômico do administrador público é alocar recursos finitos para alcançar o maior número 

possível de infinitas necessidades públicas.105 Por conta disso, é preciso que a decisão de se 

priorizar determinado plano, projeto, programa ou política seja fundamentada e demonstre 

os motivos pelos quais se optou por uma alternativa em vez de outra. A boa aplicação dos 

recursos públicos exige a adequada relação de custo-benefício, de sorte que o benefício ge-

rado sempre supere o custo incorrido. A análise de custo-benefício permite que se estabeleça 

 
104 Cf. GRUBBA, David C. R. P.; BERBERIAN, Cynthia de F. Queiroz; SANTILLO, Ivan Lucio. “Viabilidade 
sob suspeita: obras caras, atrasadas e com baixo retorno”. Revista do TCU. Brasília, a. 49, n. 138, p. 30-41, 
jan./abr. 2017. 
105 Cf. HINRICHS, Harley H. “O processo decisório governamental e a teoria da análise de custo-benefício: 
uma introdução ao assunto”. In: HINRICHS, Harley H.; TAYLOR, Graeme M. (comps.). Orçamento-pro-
grama e análise de custo-benefício: casos, textos e leituras. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Serv. de 
publicações, 1974, p. 24. 
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uma escala de prioridade, por meio da qual se viabiliza a escolha do que fazer primeiro e de 

que modo, para se tentar tirar o maior proveito possível dos recursos públicos.106  

 Toda análise de plano, projeto, programa ou política parte da definição de critérios e 

indicadores. Os critérios servem de justificativa para a escolha do administrador público, 

enquanto os indicadores operacionalizam os critérios. Um exemplo é a adoção de medidas 

para combate à inflação. As alternativas para tanto podem ser o aumento da taxa de juros ou 

a redução dos gastos públicos. Para avaliar tais alternativas, pode-se adotar como critério a 

“eficácia”. O indicador para tanto é um índice que meça a inflação mensal de forma ampla. 

Outro critério que pode ser utilizado é a “equidade” e o indicador é o índice que meça a 

inflação mensal em relação a diferentes camadas da população em termos socioeconômicos. 

Diversos critérios podem ser utilizados, como viabilidade política, simplicidade, custo, pro-

dutividade, eficiência, eficácia (efetividade), equidade, legalidade e perenidade, respeito ao 

meio ambiente, qualidade do serviço público, preservação da privacidade etc.107 A avaliação 

de alternativas deve ser feita mediante a utilização de distintos critérios, até porque de nada 

adianta considerar alternativa que seja eficaz, porém ilegal.  

 A análise de custo-benefício revela-se como um método de racionalização das ativi-

dades governamentais. Muitas vezes o que se verifica, em relação a outros sentidos da ade-

quação econômica entre ato financeiro e resultado pretendido expressa pela economicidade, 

é divergência apenas em relação aos termos utilizados. As diferentes acepções da economi-

cidade acabam revelando a ideia de que os recursos públicos devem ser alocados para serem 

otimizados, de forma racional, sem desperdícios.  

 Por exemplo, parte dos autores, enquanto faz referência à análise de custo-benefício, 

entende que esta deve expressar a adequação ou compatibilidade econômica entre o ato fi-

nanceiro e o resultado pretendido. É o caso de Ricardo Lobo Torres, o qual atribui dois 

significados ao que chama de princípio do custo-benefício (isto é, adequação entre o custo 

do bem ou serviço público e o benefício auferido pelo cidadão): o primeiro diz respeito à 

referibilidade de tributos contraprestacionais (como taxas e contribuições de melhoria, pre-

vistas no art. 145, II e III, da CF), do que se conclui que o contribuinte deverá pagar ao Poder 

Público uma soma de dinheiro equivalente ao custo estatal do benefício que receber; o se-

gundo refere-se à visão macroeconômica de adequação entre receita e despesa, para que o 

 
106 Cf. SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1973, 
p. 209. 
107 Cf. SECCHI, Leonardo. Análise de políticas públicas: diagnósticos de problemas, recomendação de solu-
ções. São Paulo: Cengage Learning, 2019, p. 85-87. 



58 
 

 

cidadão não seja obrigado a fazer sacrifício maior ao pagar tributos por bens e serviços que 

estão disponíveis no mercado por preços menores.108  

 Em outra oportunidade, o citado autor assevera que a economicidade corresponde ao 

conceito de justiça para o direito e significa eficiência na gestão financeira, com a minimi-

zação dos custos e maximização das receitas. Não se trata de mera economia de gastos, por-

que abrange também a arrecadação, que seria a efetividade na realização das receitas. A 

economicidade deve ser vista como equilíbrio entre as receitas e as despesas e o seu controle 

se inspira no princípio do custo-benefício, o qual é subordinado à ideia de justiça (que deve 

prevalecer no fornecimento de bens e serviços públicos).109 

 No mesmo passo, Moacir Marques da Silva parte do pressuposto de que a economi-

cidade envolve o exame da relação custo-benefício da despesa pública. Para o autor, numa 

licitação para compra de determinado bem, o preço pago deve ser o mais vantajoso para a 

Administração Pública, além de estar dentro dos parâmetros de mercado, sem que com isso 

se comprometa a qualidade da aquisição.110 Entendimento semelhante é defendido por Ed-

son Simões111 e Samy Wurman.112  

 Vê-se que, por essa definição, a análise de custo-benefício significa a adequação ou 

compatibilidade entre o custo incorrido e o bem ou serviço adquirido pela Administração. 

Vale dizer, há convergência de entendimento em relação ao sentido da adequação econômica 

entre o ato financeiro e o resultado pretendido, embora os autores utilizem termos distintos 

para descrever significados semelhantes. 

 A análise de custo-benefício refere-se costumeiramente, sob o ponto de vista da eco-

nomia, a um grupo de procedimentos para avaliar planos, projetos, políticas e programas. 

Em sentido amplo, é identificada uma função objetiva para o administrador público e esco-

lhida a alternativa de melhor desempenho segundo esse critério. Mais usualmente, a análise 

de custo-benefício se refere a uma classe restrita de procedimentos que avaliam os planos, 

projetos, políticas e programas de acordo com os benefícios líquidos gerados aos indiví-

 
108 Cf. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário, volume V: o orçamento na Constituição. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 281-283. 
109 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. “O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e legitimi-
dade”. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 31, n. 121, p. 265-271, jan./mar. 1994. 
110 Cf. Controle externo das contas públicas: o processo nos Tribunais de Contas do Brasil. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 47. 
111 Cf. Tribunais de Contas: controle externo das contas públicas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 23-24. 
112 Cf. Controle externo e TCU: teoria e exercícios. 3ª ed. Brasília: Ed. Vestcon, 2007, p. 19. 
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duos.113 Enunciada de forma direta, a análise implica que nenhuma ação deve ser tomada a 

não ser que os benefícios justifiquem os custos.114 

 De acordo com Joseph E. Stiglitz, em muitos casos a Administração precisa de uma 

avaliação qualitativa e quantitativa dos seus planos, projetos, políticas e programas, a fim de 

saber não apenas se existe racionalidade nas ações tomadas, mas também se os benefícios 

superam seus custos. O aludido autor explica o racional por trás da decisão privada de reali-

zar ou não certo investimento. Para tanto, os particulares seguem os seguintes procedimen-

tos: identificação de todas as alternativas possíveis; identificação de todas as consequências 

de cada uma das alternativas; atribuição de valor para cada insumo e produto; soma dos 

custos e benefícios para estimar a rentabilidade de cada projeto, sendo que será escolhido 

aquele com a maior lucratividade. Como os custos e benefícios perdurarão por um tempo, é 

necessário aplicar uma taxa de desconto, para trazer tais variáveis ao valor presente. A Ad-

ministração Pública, segundo explica o autor, passa pelos mesmos procedimentos ao avaliar 

um projeto, programa ou política pública, com duas diferenças críticas. A primeira é que, 

enquanto para os particulares a única consequência relevante é a rentabilidade, para a Ad-

ministração Pública importam várias outras consequências, como impactos ambientais e so-

ciais. A segunda é que enquanto os particulares utilizam valores de mercado para avaliar 

quanto será gasto nos insumos e quanto será obtido pelos produtos, a Administração Pública 

não consegue avaliar a preço de mercado determinadas situações, como o ar puro, quantidade 

de vidas salvas, a preservação da vida selvagem em seu estado natural etc., ou ainda, quando 

há falhas de mercado.115 

 Fernando Rezende insere a análise de custo-benefício numa das etapas de implanta-

ção do orçamento-programa, qual seja, a escolha entre alternativas, após o estabelecimento 

das metas e quantificação dos recursos empregados. A abordagem da análise deve revelar os 

custos e benefícios sociais de cada projeto e o critério de seleção refere-se à maximização 

do valor da diferença entre benefícios e custos. Uma das maiores dificuldades para a identi-

ficação e mensuração de custos e benefícios é o tratamento das externalidades, na medida 

em que os projetos governamentais costumam gerar efeitos colaterais importantes para a 

sociedade e para a economia (sejam eles positivos ou negativos).116  

 
113 Cf. KORNHAUSER, Lewis A. “On justifying cost-benefit analysis”. The Journal of Legal Studies, Chicago, 
vol. 29, n. 2, jun./2000, pp. 1037-1057. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/10.1086/468104>, acesso 
em 17/6/2020. 
114 Cf. SUNSTEIN, Cass R. The cost-benefit revolution. Cambridge, MA: MIT Press, 2018, p. 3. 
115 Cf. Economics of the public sector. 3ª ed. New York/London: W. W. Norton & Company Inc., 1999, p. 271-
274. 
116 Cf. Finanças públicas. 2ª ed., 5ª reimp. São Paulo: Atlas, 2007, p. 113-115. 
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 Josefa Fonseca assim explica a análise de custo-benefício:117 

“Tal análise, grosso modo, consiste em somar todos os custos e benefícios 
que um projeto acarreta para a sociedade, atualizá-los, de modo que refli-
tam o custo de oportunidade (melhor explicado mais adiante) dos recursos 
investidos, e então calcular a quantidade absoluta de benefícios líquidos 
atualizados que se espera do projeto – o ‘valor líquido atual’. Essa taxa de 
atualização deve refletir ou a preferência da sociedade pelo consumo atual 
em relação ao consumo futuro, ou o montante que poderia ter sido ganho 
se os recursos tivessem tido outra destinação ou, ainda, uma combinação 
de ambos”. 

 O custo de oportunidade representa aquilo de que se abre mão para executar deter-

minada atividade.118 Apesar dos avanços da análise de custo-benefício, há muitas dificulda-

des em se mensurar os benefícios e escolher taxas de avaliação adequadas. Não há como se 

medir objetivamente benefícios decorrentes da construção de presídios, de aumento do nível 

de instrução da população, de controle do crescimento demográfico, ou da erradicação de 

doenças, por exemplo. Diante disso, costuma-se utilizar a técnica da “eficácia em função dos 

custos”, que corresponde a tentar minimizar os custos com determinada atividade e maximi-

zar o seu retorno. Porém, essa técnica apresenta limitações, principalmente pela impossibi-

lidade de se comparar o retorno da alocação de recursos públicos em diferentes setores (sa-

úde x educação), ou até mesmo de diferentes atividades dentro do mesmo setor (educação 

fundamental x educação superior), o que não ocorre na análise de custo-benefício, muito 

embora suas comparações possam ser consideradas imprecisas.119 Daí que o mais impor-

tante, na verdade, não é o grau de exatidão da análise, e sim a tomada de decisão mais bem 

informada e refletida, com a ponderação de diversos fatores para decidir em que e como 

alocar os recursos públicos.120  

 De qualquer modo, a análise de custo-benefício também traz a ideia de economici-

dade como o dever de maximizar os recursos públicos, na medida em que tal análise implica 

método técnico-econômico de escolhas de alocação de recursos, de sorte que os custos tra-

gam o maior retorno possível. Trata-se de técnica para avaliar se os benefícios do plano, 

projeto, programa ou política superam os seus custos. A análise de custo-benefício pode 

 
117 Controle externo do gasto público sob a ótica da economicidade. Dissertação de mestrado apresentada à 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 1992, p. 52. 
118 Cf. THALER, Richard H. Misbehaving: the making of behavioral economics. New York/London: W. W. 
Norton & Company Inc., 2015, p. 17. 
119 Cf. FONSECA, Josefa Sônia Pereira da. Controle externo do gasto público sob a ótica da economicidade. 
Dissertação de mestrado apresentada à Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Ge-
túlio Vargas. São Paulo, 1992, p. 52-53. 
120 Cf. SUNSTEIN, Cass R. The cost-benefit revolution. Cambridge, MA: MIT Press, 2018, p. 27-38. 



61 
 

 

ocorrer antes, durante ou após a implementação do projeto, programa ou política.121 Para 

que a alocação de recursos a determinado projeto, programa ou política se justifique, a rela-

ção custo-benefício deve ser favorável, isto é, o valor dos benefícios deve superar os custos. 

Devem ser considerados não apenas os custos e benefícios diretamente envolvidos, mas tam-

bém todas as externalidades sobre o restante da sociedade.122  

 Quando há dificuldade de se atribuir valor aos benefícios ou aos custos sociais, cos-

tuma-se utilizar outra técnica para avaliar os resultados do plano, projeto, programa ou polí-

tica, qual seja, a análise de custo-efetividade, cujo objetivo é “verificar quanto os objetivos 

são alcançados por unidade monetária dispendida, ou quantas unidades monetárias são ne-

cessárias para o alcance de uma unidade do objetivo”.123 Na existência de projetos, progra-

mas ou políticas com os mesmos objetivos, a escolha por um ou por outro deve se pautar 

pela produção de maior impacto por unidade de custo.124 

 Considerando que o administrador público deve sempre procurar otimizar o retorno 

da alocação de recursos públicos, a análise de custo-benefício guarda relação próxima com 

a eficiência administrativa, inserida no texto constitucional (art. 37) pela Emenda Constitu-

cional n. 19/1998. O Supremo Tribunal Federal decidiu a respeito que o Tribunal de Contas 

deve verificar a adequação dos pressupostos de fato e de direito que motivaram a escolha 

administrativa e esse exame ultrapassa a análise meramente burocrática, pois adentra a rela-

ção custo-benefício das despesas públicas, a fim de aferir “quão ótimas são as ações admi-

nistrativas, que deviam ser as mais rentáveis possíveis, tendo em vista o interesse público 

envolvido, a legitimidade do ato e a consequente relação de adequação de seu conteúdo”.125 

Nessa toada, embora com algumas nuances, diversos autores sustentam que a economicidade 

exige que o administrador público seja eficiente e obtenha o maior resultado, pelo menor 

custo, para o maior número de cidadãos.126 

 
121 Cf. SECCHI, Leonardo. Análise de políticas públicas: diagnósticos de problemas, recomendação de solu-
ções. São Paulo: Cengage Learning, 2019, p. 92. 
122 Cf. BARROS, Ricardo Paes; LIMA, Lycia. “Avaliação de impacto de programas sociais”. In: MENEZES 
FILHO, Naércio; PINTO, Cristine Campos de Xavier (orgs.). Avaliação econômica de projetos sociais. 3ª ed. 
São Paulo: Fundação Itaú Cultural, 2017, p. 13-29. 
123 SECCHI, Leonardo. Análise de políticas públicas: diagnósticos de problemas, recomendação de soluções. 
São Paulo: Cengage Learning, 2019, p. 113. 
124 Cf. BARROS, Ricardo Paes; LIMA, Lycia. “Avaliação de impacto de programas sociais”. In: MENEZES 
FILHO, Naércio; PINTO, Cristine Campos de Xavier (orgs.). Avaliação econômica de projetos sociais. 3ª ed. 
São Paulo: Fundação Itaú Cultural, 2017, p. 13-29. 
125 SS n. 5.179 AgR/PI, rel. min. DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, DJe 27/11/2019. 
126 Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 72; MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 250-252; NAGATA, Bruno Mitsuo. “A limitação da discricionariedade 
em matéria orçamentária pelos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade”. In: CONTI, José Mau-
ricio; SCAFF, Fernando Facury (coord.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Editora Revista 
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 A eficiência refere-se ao meio de se realizar uma tarefa. Define-se a eficiência como 

“uma relação entre custos e benefícios, ou seja, uma relação entre os recursos aplicados e o 

produto final obtido: é a razão entre o esforço e o resultado, entre a despesa e a receita, entre 

o custo e o benefício resultante”.127 É natural, a partir disso, correlacionar eficiência e econo-

micidade, a qual, como visto, se refere à relação de adequação econômica entre o ato finan-

ceiro e o resultado pretendido.  

 Há autores que entendem que a economicidade é equivalente à eficiência, pois ambos 

expressam a racionalidade na alocação de recursos.128 A equivalência entre elas pode ser 

verificada no entendimento de que a eficiência “é o dever de agir do administrador em função 

executiva, a que corresponderá a função de controle da economicidade e da legitimidade, 

atribuída aos Tribunais de Contas”.129  

 Outros afirmam que existe uma relação de continência entre uma e outra. Para alguns 

autores, a economicidade está contida na eficiência, porque esta gira em torno do preço, da 

qualidade e da celeridade. Os preços (ou a exigência de menor custo) relacionam-se direta-

mente à economicidade, a celeridade diz respeito ao menor prazo entre a publicação do ins-

trumento convocatório e a entrega do objeto licitado e a qualidade refere-se ao padrão de 

desempenho. Logo, a obtenção do menor custo demonstra economicidade e insere-se num 

dos três pilares da eficiência.130 Há autores que sustentam o inverso, isto é, a eficiência é que 

está compreendida na economicidade, na medida em que o conceito desta traz consigo di-

 
dos Tribunais, 2011, p. 378-379; LEBRÃO, Roberto Mercado; GOMES, Emerson Cesar da Silva; MOURÃO, 
Licurgo. “Fiscalização financeira e orçamentária”. In: OLIVEIRA, Regis Fernandes de (coord. geral); HOR-
VATH, Estevão; CONTI, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury (coords.). Lições de direito financeiro. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 142; LIMA, Gustavo Massa Ferreira. O princípio constitucional 
da economicidade e o controle do desempenho da Administração Pública exercido pelos Tribunais de Contas. 
Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito do Recife – Universidade Federal de Pernambuco, 
2008, p. 24-25. 
127 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7ª ed., rev. e atual. 6ª reimpressão. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 155. 
128 Cf. BUGARIN, Bento José. “O sistema de fiscalização dos recursos públicos federais adotado no Brasil”. 
Palestra proferida pelo Ministro-Substituto do TCU no “Segundo Congresso de Auditoria Integrada”, realizado 
em junho de 1995, em Buenos Aires, Argentina. Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, n. 64, p. 
47-57, abr./jun. 1995. 
129 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Da reforma administrativa constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, p. 45. Para o autor, a inserção do princípio da eficiência no caput do art. 37 da CF é redundante e seria 
mais uma expressão político-ideológica do governo FHC (que buscava reduzir as funções do Estado e aumentar 
a participação do capital privado na execução de alguns serviços públicos), na medida em que ser eficiente na 
satisfação das necessidades públicas é dever elementar da administração. 
130 Cf. SILVA, Magno Antônio da. “O conceito de eficiência aplicado às licitações públicas: uma análise teórica 
à luz da economicidade”. Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, n. 113, p. 71-84, set./dez. 2008. 
Ainda sobre a economicidade estar contida na eficiência, cf. NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. “Administra-
ção pública e o princípio constitucional da eficiência”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 
241, p. 209-240, jul./set. 2005. 
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versos elementos operacionalizáveis, como custo, benefício, eficiência e eficácia.131 Há tam-

bém o entendimento de que o controle quanto à economicidade abrange os aspectos de efe-

tividade, eficácia e eficiência.132  

 Nada obstante, para alguns autores existe uma relação de complementaridade fina-

lística entre os princípios da eficiência e da economicidade, o que não equivale a dizer que 

sejam sinônimos.133 Há eficiência se o administrador utiliza os recursos de modo adequado 

e econômico, com a seleção precisa de material e pessoas.134 Ou ainda, a ação 

economicamente satisfatória exige que sejam atendidos também padrões de eficiência, não 

apenas a observância de baixos custos.135 

 A eficiência e a economicidade se entrelaçam e muitas vezes uma pode ser tida pela 

outra. A depender da formulação linguística, pode-se enunciar qualquer ato antieconômico 

como sendo, ao mesmo tempo, ineficiente. Parece razoável afirmar, por exemplo, que se a 

Administração pagar valor superior ao de mercado por um determinado bem, está agindo de 

maneira ineficiente, pois a diferença entre o que se pagou e o que se deveria ter pago poderia 

ser aplicada na consecução de outros fins públicos (ou na aquisição de maior quantidade do 

bem em questão). A ineficiência decorre do descompasso entre o valor pago e os parâmetros 

de mercado. Contudo, a contrariedade que se verifica no caso é em relação à economicidade, 

na medida em que o custo do bem ou serviço adquirido é incompatível com a quantia gasta, 

em conformidade com o valor considerado adequado pelos padrões de mercado. 

 De outro lado, retome-se o exemplo da remissão de débitos de pequeno valor inscri-

tos em Dívida Ativa, tendo em vista os custos de sua cobrança judicial. Ajuizar a execução 

fiscal é ineficiente (e antieconômica) nesse caso, pois o resultado pretendido (pagamento do 

valor anteriormente inadimplido) não compensa os gastos inerentes ao processo judicial. O 

meio (cobrança judicial) de se realizar a tarefa (cobrar valores inadimplidos) é ineficiente, 

pois a relação entre os recursos aplicados para o ajuizamento de execuções fiscais e o produto 

final obtido indica descompasso entre esforço e resultado, entre custo e benefício – e até por 

 
131 Cf. FONSECA, Josefa Sônia Pereira da. Controle externo do gasto público sob a ótica da economicidade. 
Dissertação de mestrado apresentada à Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Ge-
túlio Vargas. São Paulo, 1992, p. 50. 
132 Cf. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 4ª ed., rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 
2013, p. 894-895. 
133 Cf. BUGARIN, Paulo Soares. “Economicidade e eficiência: breves notas”. Revista do Tribunal de Contas 
da União. Brasília, n. 101, p. 15-17, jul./set. 2004.  
134 Cf. BELO, Alcindo A. Amorim B. “Fiscalização operacional: um controle externo otimizado”. Revista do 
Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 33, n. 91, p. 11-18, jan./mar. 2002. 
135 Cf. ARAÚJO, Letícia Malta; RODRIGUES, Maria Isabel Araújo. “A relação entre os princípios da 
eficiência e da economicidade nos contratos administrativos”. Revista do Serviço Público, n. 63 (1), p. 43-62, 
jan./mar. 2012. 
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isso a Fazenda Pública tem buscado meios alternativos para constranger o pagamento, como 

o protesto de dívida ativa. 136 Logo, economicidade e eficiência se sobrepõem nesse exemplo, 

na medida em que analisam a adequação entre meio e resultado. 

 Embora seja sustentável que a intenção do constituinte derivado tenha sido a de po-

sitivar o princípio com o sentido de “eficiência produtiva” (que significa o aproveitamento 

ótimo dos recursos, isto é, produzir mais com os mesmos recursos, ou produzir o mesmo 

com menos recursos),137 dentro do contexto da reforma administrativa implementada na ges-

tão do Presidente Fernando Henrique Cardoso,138 a norma jurídica, depois de positivada no 

sistema, assume consequentemente outras denotações. Daí porque a relação entre os meios 

adotados pela Administração e os fins perseguidos deve resultar na satisfação destes de modo 

satisfatório em termos quantitativos, qualitativos e probabilísticos.139  

 José Mauricio Conti assevera nesse sentido que a eficiência é o “princípio jurídico 

que prega a rapidez, presteza, precisão e perfeição na prestação dos serviços públicos”.140 

Odete Medauar, por sua vez, sustenta que a eficiência norteia toda a Administração Pública, 

a qual “deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as ne-

cessidades da população”.141 Igualmente, Juarez Freitas afirma que “o princípio da eficiência 

(art. 37 da CF) determina que a Administração Pública cumpra bem as suas tarefas, empre-

gando, em tempo razoável, os meios apropriados e pertinentes”.142 Assim, a eficiência não 

deve ser compreendida unicamente sob o aspecto econômico, pois busca também a obtenção 

 
136 O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1991, na reda-
ção dada pela Lei n. 12.767/2012, que incluiu as certidões de dívida ativa no rol dos títulos sujeitos a protesto. 
Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 5.135/DF, rel. min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL 
PLENO, DJe 7/2/2018. 
137 Cf. LANIUS, Danielle Cristina; GICO JUNIOR, Ivo Teixeira; STRAIOTTO, Raquel Maia. “O princípio da 
eficiência na jurisprudência do STF”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 277, p. 107-148, 
mai./ago. 2018. 
138 A reforma do Estado, dentre outros fins (como ajuste fiscal e reforma da Previdência), se prestou a aumentar 
a oferta e a qualidade dos serviços públicos à população, mediante a redução de custos pela adoção de uma 
administração pública gerencial, baseada em conceitos racionais e modernos de administração e eficiência, 
voltada para o controle de resultados e descentralizada para chegar ao cidadão, contrapondo-se ao patrimonia-
lismo, ao clientelismo e ao nepotismo. Cf. BRASIL. Presidência da República. Câmara da Reforma do Estado. 
Plano diretor da reforma do aparelho do Estado. 1995. Disponível em: http://www.bibliote-
ca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-da-reforma-do-aparelho-do-estado-
1995.pdf, acesso em 26/6/2020. 
139 Cf. ÁVILA, Humberto. “Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa”. Revista Ele-
trônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, out./nov/dez. 2005. Dispo-
nível na Internet: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 5/5/2020. 
140 O planejamento orçamentário da administração pública no Brasil. São Paulo: Blucher Open Acess, 2020, 
p. 133. 
141 Direito administrativo moderno. 21ª ed., rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 127. 
142 O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 5ª ed., rev. e ampl. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2013, p. 110. 
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de resultados úteis, satisfatórios, mais céleres etc.143 A qualidade das compras governamen-

tais, sob a sua dimensão administrativa, envolve diversos critérios que revelam a eficiência 

administrativa, como o fluxo de aquisições (a fim de evitar compras em excesso ou falta de 

suprimento), a tempestividade (lapsos temporais entre a constatação da necessidade e a pro-

visão de insumos), o controle dos itens recebidos e a destinação eficaz das aquisições, dentre 

outros.144  

 A eficiência também está atrelada à melhora dos serviços públicos145 e, portanto, não 

se refere unicamente a aspectos econômicos dos atos administrativos, tanto é que parte da 

doutrina defendia que a eficiência estava implícita no texto constitucional mesmo antes da 

sua positivação146 e o Supremo Tribunal Federal decidiu que a proibição ao nepotismo de-

corre, dentre outros, da eficiência, na medida em que essa prática permitiria que o interesse 

privado prevaleça sobre o coletivo.147 Noutra oportunidade, a Suprema Corte aplicou a efi-

ciência para convolar o referendo de medida cautelar no julgamento em definitivo da con-

trovérsia, pois seria desnecessária a revisitação da matéria uma vez mais pelo Tribunal, na 

medida em que o processo já se encontrava em condições de ser apreciado (com exercício 

do contraditório, parecer da Procuradoria-Geral da República etc.) e, além disso, há a neces-

sidade da Corte otimizar seus trabalhos pelo grande número de processos pendentes de jul-

gamento.148 O Supremo Tribunal Federal também julgou improcedente ADI proposta contra 

a criação da “Super Receita”, que é a fusão da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria 

da Receita Previdenciária para concentrar as funções de fiscalização e cobrança de tributos 

federais em um só órgão a fim de privilegiar a eficiência administrativa.149 O Superior Tri-

bunal de Justiça, por sua vez, decidiu que agride a eficiência a demora injustificável da Ad-

ministração para apreciar requerimento de autorização de execução de serviços de radiodi-

fusão comunitária, pois a eficiência administrativa implica, necessariamente, análise criteri-

 
143 Cf. BARBOSA, Raïssa Maria Rezende de Deus. Os Tribunais de Contas e a moralidade administrativa. 
Belo Horionte: Fórum, 2010, p. 67. 
144 Cf. PIRES, Valdemir; MOTTA, Alexandre Ribeiro. “Dimensões da qualidade das compras governamentais: 
um enfoque para o combate ao desperdício passivo no uso dos recursos públicos”. Revista do TCE-PE. Recife, 
v. 20, n. 20, p. 33-48, dez./2013. 
145 Cf. OLIVEIRA, Ricardo de. Gestão pública: democracia e eficiência: uma visão prática e política. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2012, p. 84-86. 
146 Cf. TÁCITO, Caio. “O controle da administração e a nova Constituição do Brasil”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 90, p. 23-29, 1967. 
147 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 579.951/RN, rel. min. RICARDO LEWANDOWSKI, TRI-
BUNAL PLENO, DJe 24/10/2008. 
148 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 190/SP, rel. min. EDSON FACHIN, TRIBUNAL 
PLENO, DJe 27/4/2017. 
149 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 4.068/DF, rel. min. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL 
PLENO, J: 5/8/2020. 
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osa do pleito conjugada com observância de prazo razoável para a emanação da autoriza-

ção.150 

 Não se pode considerar que economicidade e eficiência sejam sinônimos para efeitos 

de controle da Administração, pois a Constituição, ao mesmo tempo em que atribuiu aos 

órgãos de controle externo a competência para examinar a atividade financeira sob o aspecto 

da economicidade (art. 70), previu que o controle interno dos Poderes terá por finalidade, 

dentre outros, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado (art. 74, II). Logo, para o constituinte 

originário, eficiência e economicidade são predicados distintos, o que permite concluir que, 

na verdade, a economicidade engloba a eficiência sob o ponto de vista econômico, financeiro 

e orçamentário, o que não equivale a dizer que a eficiência está inteiramente compreendida 

na economicidade, pois a eficiência da atividade administrativa pode ser avaliada por outros 

elementos não inseridos na economicidade (como celeridade e qualidade). 

 Do mesmo modo, a economicidade manifesta-se de outras formas além da eficiência 

produtiva, da maximização de resultados ou da análise de custo-benefício. Em conformidade 

com os exemplos expostos ao início do capítulo, pode-se avaliar a economicidade pela es-

colha de se antecipar ou não o pagamento antes da entrega do objeto licitado, pela apreciação 

de adequação do momento em que a despesa é incorrida, ou ainda, pelo exame da compati-

bilidade entre o bem ou serviço adquirido e o valor pago, que são questões dissociadas da 

eficiência administrativa, embora se possa, num esforço argumentativo e de forma elíptica, 

enunciar todos esses exemplos de maneira a transformá-los em questões a ela relacionadas.  

 Portanto, verifica-se que existe relação de intersecção entre a eficiência e a economi-

cidade, mas não relação de continência. 

 A economicidade também não deve ser confundida com a eficácia ou efetividade da 

atividade administrativa, que se referem à capacidade de alcançar os objetivos ou de resolver 

os problemas.151 No mesmo sentido, José Mauricio Conti afirma que a eficácia “compreende 

ideia voltada ao cumprimento de objetivos e metas previamente estabelecidos”, enquanto a 

efetividade “relaciona-se com o alcance dos resultados, no sentido de atingir os objetivos 

finalísticos programados, com a produção dos efeitos desejados, sendo voltado ao aspecto 

 
150 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 7.765/DF, rel. min. PAULO MEDINA, PRIMEIRA SE-
ÇÃO, DJ 14/10/2002. 
151 Cf. SECCHI, Leonardo. Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, recomendação de soluções 
São Paulo: Cengage Learning, 2019, p. 86. 
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qualitativo dos serviços públicos”.152 De toda sorte, não basta apenas analisar os objetivos, 

de um lado, e os meios (custos) de outro, se as duas variáveis não aparecem correlacionadas 

entre si.153 

 São essas as quatro categorias que indicam o que significa a adequação econômica 

entre o ato financeiro e o resultado pretendido. Superado esse ponto, deve-se ponderar que 

a comparação entre a atividade financeira e a referência considerada economicamente ade-

quada pode ser estabelecida a partir de diversos elementos indicativos. A seguir, serão exa-

minados alguns destes elementos.  

 

3.3.2.4. Elementos indicativos da adequação econômica  

 Os elementos indicativos da economicidade podem ser definidos como os critérios 

pelos quais se analisa a relação de adequação econômica entre o ato financeiro e o resultado 

pretendido. Esse juízo é feito mormente pela comparação com referências que indicam, em 

tese, qual seria o melhor aproveitamento dos recursos públicos sob o ponto de vista econô-

mico. 

 O elemento indicativo deve ser congruente com o ato financeiro e seu resultado, pois 

a relação de adequação econômica pode ser verificada de diversas maneiras, no que tange à 

arrecadação, à gestão e ao dispêndio de recursos públicos. Assim, cabe examinar alguns 

elementos indicativos da adequação econômica, a fim de aferir quais tipos de critérios são 

juridicamente válidos para que os Tribunais de Contas avaliem se o ato financeiro praticado 

atendeu ou não à economicidade, com base nas situações-exemplo expostas no início do 

capítulo. 

 

3.3.2.4.1. Avaliação de bens alienados. Comparação entre custos e benefícios (valores 

arrecadados) 

 A alienação de bens públicos ou a cessão temporária do seu uso deve ser remunerada 

em conformidade com o valor do bem. Para tanto, é imprescindível que haja a respectiva 

avaliação.  

 A avaliação mostra-se, assim, um elemento indicativo da adequação econômica entre 

o ato financeiro e o resultado pretendido. Trata-se de procedimento exigido do administrador 

 
152 O planejamento orçamentário da administração pública no Brasil. São Paulo: Blucher Open Acess, 2020, 
p. 135. 
153 Cf. CRESPO, Milagros García. “El control de la gestión pública por el Tribunal de Cuentas”. Revista Es-
pañola de Control Externo. Madrid, n. 3, vol. I, p. 91-109, set./1999. 
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público pela Lei n. 8.666/1993 em alguns dos seus dispositivos. É o caso do art. 17, caput, 

de acordo com o qual a alienação de bens da Administração Pública, que deve estar subor-

dinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avalia-

ção. Essa exigência é reforçada no art. 19, I, que trata da possibilidade de alienação de bens 

imóveis da Administração Pública cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais 

ou de dação em pagamento. Tal alienação deve ser precedida da avaliação do bem, da com-

provação da necessidade ou utilidade da alienação (art. 19, II), além do dever de se observar 

o procedimento licitatório (art. 19, III).  

 A jurisprudência do Tribunal de Contas da União corrobora o afirmado, tendo a Corte 

decidido que a alienação de ativos bélicos inservíveis dependerá de licitação, que tenha sido 

precedida de avaliação dos bens e demonstração do interesse público em sua consecução.154 

O Tribunal de Contas da União também assentou que a avaliação deve ser feita com base 

nos preços praticados no mercado, considerando-se o estado de conservação do bem alie-

nado.155 Igualmente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais suspendeu licitação 

promovida pela Cemig Distribuição S/A para a alienação de aeronave, dada a ausência de 

avaliação do bem, como exige o art. 49, I, da Lei das Estatais (Lei n. 13.303/2016).156 

 A avaliação somente pode ser dispensada nas hipóteses previstas em lei, como a ali-

enação onerosa ou gratuita de bens imóveis residenciais no âmbito de programa habitacional 

(Lei n. 8.666/1993, art. 17, I, “f”), ou ainda, a doação de bens móveis exclusivamente para 

fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-eco-

nômica (Lei n. 8.666/1993, art. 17, II, “a”). Igualmente, vale citar a hipótese de venda de 

ações em bolsa, a qual, segundo a Lei n. 8.666/1993, prescinde de avaliação (art. 17, II, “c”), 

o que condiz com a forma de precificação das ações, cuja cotação diária e em tempo real 

indica qual o seu valor de mercado, sendo desnecessária avaliação para certificar o seu valor. 

 No mesmo sentido, para que a remissão de débitos de pequeno valor inscritos em 

Dívida Ativa ou a dispensa do ajuizamento da execução fiscal atenda à economicidade, os 

custos decorrentes de sua cobrança judicial devem superar o valor que se espera obter com 

a execução dos débitos, e até por isso o art. 14, §3º, II, da Lei Complementar n. 101/2000 

excepciona da aplicação das regras atinentes à renúncia de receitas o cancelamento de débito 

 
154 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.054/2006, rel. min. UBIRATAN AGUIAR, PLE-
NÁRIO, J: 8/11/2006. 
155 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 887/2011, rel. min. AUGUSTO SHERMAN, PLE-
NÁRIO, J: 6/4/2011. 
156 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Processo n. 1092423, rel. cons. JOSÉ ALVES 
VIANA, PRIMEIRA CÂMARA, J: 4/8/2020. 
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cujo montante seja inferior aos respectivos custos de cobrança.157 Celso de Barros Correia 

Neto entende que a razão desta exceção é a economicidade e o cancelamento do débito nes-

sas circunstâncias sequer pode ser considerado como benefício fiscal.158 Para Régis Fernan-

des de Oliveira, a norma é evidente, “uma vez que se abre mão de crédito cuja cobrança 

poderá envolver quantia superior a seu montante”.159 

 O elemento indicativo da adequação econômica entre o ato financeiro e o resultado 

pretendido em relação à remissão de débitos de pequeno valor ou dispensa do ajuizamento 

da execução fiscal pode ser entendido como a comparação entre custos e benefícios, a qual 

deve concluir que os primeiros superam os últimos a justificar a não cobrança do crédito 

fazendário. Os custos representam via de regra reduções no patrimônio do ente público e 

podem ser despesas efetivas (dispêndio de recursos) ou renúncias de receitas. Os benefícios 

podem representar aumentos no patrimônio público (que decorrem tanto de novas receitas 

auferidas quanto de despesas que foram evitadas) ou os efeitos da alocação de recursos pú-

blicos para a coletividade. Esse elemento indicativo da adequação econômica pode constar 

de estudo fundamentado que analise as variáveis em disputa e conclua de forma motivada 

qual a melhor alternativa sob o aspecto econômico.160 Nesse viés, a minimização de custos 

com a arrecadação de receitas tributárias deve buscar alternativas que evitem desperdícios 

ou reduzam os gastos necessários à recuperação judicial de créditos. A cobrança de créditos 

inscritos em Dívida Ativa pode gerar prejuízos caso os custos decorrentes do ajuizamento 

de execuções fiscais superem o montante que se espera receber com o constrangimento pa-

trimonial do devedor. Um estudo que possa embasar a remissão de débitos inferiores a de-

terminado valor deve estimar todos os custos inerentes ao processo judicial, a estimativa 

concreta ou realista dos valores que se espera recuperar, o tempo necessário para dita recu-

peração, o custo de implementar medidas que aumentem a eficiência dos processos de co-

brança, ou ainda, os custos e resultados de formas alternativas de cobrança, como o protesto 

extrajudicial. Assim, perante a avaliação de diversas hipóteses que impactem na questão 

pode-se tomar uma decisão refletida a respeito da adequação econômica de se remitir débitos 

 
157 Cf. NASCIMENTO, Carlos Valder do. “Arts. 1º a 17”. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCI-
MENTO, Carlos Valder do (orgs.). Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4ª ed. 2ª tir. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 111. 
158 Cf. O Avesso do tributo. 2ª ed. São Paulo: Almedina, 2016, p. 239. 
159 Responsabilidade fiscal. 2ª ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 47. 
160 Na esfera federal, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) produziu Nota Técnica intitulada 
“Custo e tempo do processo de execução fiscal promovido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional”, com 
o objetivo de apurar o tempo e o custo de tramitação das execuções fiscais na Justiça Federal. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5751/1/NT_n01_Custo-tempo-processo-execu-
cao_Diest_2011-nov.pdf>, acesso em 3/12/2020. 
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inscritos em Dívida Ativa, de não ajuizar execuções fiscais para a cobrança de débitos até 

determinado valor, ou se, por outro lado, deve a Fazenda Pública persistir na sua cobrança 

judicial.  

 

3.3.2.4.2. O custo do dinheiro no tempo 

 Há também elementos indicativos da adequação econômica em relação ao momento 

no qual os gastos são efetuados. Os pagamentos antecipados atenderão a economicidade caso 

haja alguma vantagem para o Poder Público, como a concessão de descontos, além de vir 

acompanhada de garantias contra o risco de inadimplência do contratado.161  

 A Lei n. 4.320/1964 prevê em alguns dos seus dispositivos relacionados ao paga-

mento e liquidação da despesa o dever de que se verifique o cumprimento da prestação con-

tratada. Nesse sentido, o art. 62 da referida lei estabelece que o pagamento da despesa só 

será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, a qual consiste, a teor do art. 63, 

na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos com-

probatórios do respectivo crédito. Essa verificação deverá apurar a origem e o objeto do que 

se deve pagar (art. 63, §1º, I), a importância exata a pagar (art. 63, §1º, II) e a quem se deve 

pagar a importância, para extinguir a obrigação (art. 63, §1º, III). Outrossim, a liquidação da 

despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou 

acordo respectivo (art. 63, §2º, I), a nota de empenho (art. 63, §2º, II) e os comprovantes da 

entrega de material ou da prestação efetiva do serviço (art. 63, §2º, III). O Tribunal de Con-

tas do Estado do Paraná aplicou multa ao Prefeito do Município de Cambé por violação aos 

arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/1964 ao antecipar pagamentos por serviços contratados, na 

medida em que a antecipação não estava prevista no edital ou no contrato e não se condici-

onou à apresentação de garantias. Além disso, o caso concreto demonstrou inexistir justifi-

cativas plausíveis para a antecipação (como a ausência de capital de giro da contratada), na 

medida em que a quase totalidade dos serviços foi subcontratada para terceiros.162 

 Outro elemento indicativo da relação de adequação econômica nesse contexto é o 

risco de o gasto vir a se tornar inócuo ou inútil, a depender do momento em que efetivado. 

A esse respeito, o Tribunal de Contas da União classificou como antieconômica a contrata-

ção pelo Banco do Brasil de estudos preparatórios à venda de ativos antes da deliberação do 

 
161 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.341/2010, rel. min. MARCOS BEMQUERER 
COSTA, PLENÁRIO, J: 9/6/2010; Acórdão n. 1.826/2017, rel. min. VITAL DO RÊGO, PLENÁRIO, J: 
23/8/2017. 
162 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Acórdão n. 1.968/2020, rel. cons. FERNANDO 
AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, J: 13/8/2020. 
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Conselho de Administração sobre o tema, que poderia reprovar a alienação, tornando des-

necessário o gasto com os estudos contratados.163  

 No que tange à contratação de operação de crédito (como emissão de títulos da dívida 

pública para pagamento de obrigação contraída em transação judicial, conhecida como “se-

curitização de dívidas”), o elemento indicativo da adequação econômica pode ser a demons-

tração da aferição de ganhos financeiros a serem obtidos pelo erário, mediante a projeção de 

ganhos com atualização monetária e juros, além de outros ganhos eventuais a serem perce-

bidos no futuro resgate dos títulos.164 

 A rigor, o elemento indicativo nesses casos é o custo do dinheiro no tempo, que parte 

do pressuposto de que o dinheiro no presente vale mais do que a mesma soma em dinheiro 

no futuro.  

 Em caso de antecipação de pagamentos, o custo financeiro deve ser suportado pelo 

contratado, mediante a concessão de descontos e garantias. Igualmente, os gastos somente 

deverão ser efetuados quando se houver a certeza ou garantias de que resultarão em contra-

prestação útil ao ente público. Ainda, a emissão de títulos para quitação de obrigação no 

presente deve estar amparada pela demonstração da aferição de ganhos financeiros a serem 

obtidos na “securitização de dívidas”. 

 

3.3.2.4.3. Avaliação de bens e serviços adquiridos. Fixação de preços máximos ou 

mínimos. Utilização de índices oficiais 

 Noutro giro, os elementos indicativos da adequação econômica pertinentes ao dis-

pêndio de recursos também podem ser avaliações que demonstrem os valores de mercado 

dos bens e serviços adquiridos pela Administração Pública, para que o volume de recursos 

gastos seja compatível com a quantidade e qualidade dos bens ou serviços, evitando-se so-

brepreços ou superfaturamentos.  

 A avaliação também é pertinente na escolha entre alternativas distintas para a conse-

cução da mesma finalidade. Há situações em que a locação se mostra menos vantajosa sob 

o ponto de vista econômico, como já ocorreu em caso envolvendo a contratação de impres-

sões em valores unitários junto com o aluguel das impressoras, pois o custo anual da locação 

superava a média dos valores necessários para a aquisição dos mesmos equipamentos.165 

 
163 Cf. Acórdão n. 871/2020, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁRIO, J: 8/4/2020. 
164 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 489/2017, rel. min. WALTON ALENCAR RODRI-
GUES, PLENÁRIO, J: 22/3/2017. 
165 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.297/2015, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁ-
RIO, J: 27/5/2015. 
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Pode também ocorrer o inverso e a aquisição se mostrar economicamente mais vantajosa do 

que a locação. O objeto do contrato pode, ainda, se estender a outros tipos de obrigações. 

Por exemplo, há três modelos distintos de locação de bens imóveis que vêm sendo adotados 

pelo Poder Público: locação tradicional (que envolve apenas a locação do espaço físico), 

facilities (que inclui, além do espaço físico, serviços como limpeza, administração predial, 

recepção, vigilância etc.) e build to suit (na qual o imóvel é customizado para atender às 

necessidades do locatário e o investimento feito pelo locador para a adaptação do imóvel 

será amortizado no valor do aluguel). A escolha mais econômica envolve a análise dos gastos 

envolvidos nos três modelos, comparando-se os custos inerentes às distintas prestações caso 

fossem contratadas em separado ou em conjunto.166 

 O elemento indicativo da adequação econômica nesse caso refere-se à correlação en-

tre o valor gasto e o preço de mercado do bem ou serviço adquirido. Há controvérsias sobre 

o método para se obter os valores de mercado do objeto contratado, adotando-se índices 

oficiais,167 índices compostos de diversas fontes e adaptados ao caso concreto,168 compara-

ções com contratações pretéritas ou análogas,169 dentre outros.  

 A Lei n. 8.666/1993 contém vários dispositivos relativos à precificação dos contratos 

administrativos e ora veda a prática de preços que são inexequíveis pela imposição de limites 

mínimos, ora estabelece preços máximos a serem observados.170 Da primeira ordem de dis-

positivos pode-se citar o art. 48, II, da Lei n. 8.666/1993, de acordo com o qual serão des-

classificadas as propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade em documentação que comprove 

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produ-

tividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, conforme condições espe-

cificadas no ato convocatório. Os §§1º e 2º do art. 48 estabelecem regras objetivas para se 

aferir a exequibilidade da proposta no caso específico das licitações do tipo menor preço 

para serviços e obras de engenharia. Assim, consideram-se manifestamente inexequíveis as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

 
166 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.479/2019, rel. min. VITAL DO RÊGO, PLENÁ-
RIO, J: 26/6/2019. 
167 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 618/2006, rel. min. MARCOS BEMQUERER, 
PLENÁRIO, J: 26/4/2006. 
168 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.092/2016, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁ-
RIO J: 4/5/2016. 
169 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.479/2020, rel. min. ANA ARRAES, PLENÁRIO, 
J: 10/6/2020. 
170 Cf. SAAD, Amauri Feres. “Notas sobre o regime jurídico da precificação de obras públicas”. Fórum de 
Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, ano 10, n. 111, p. 64-83, mar. 2011. 
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valores: (i) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela administração, ou (ii) valor orçado pela administração. Além 

disso, os licitantes que forem classificados de acordo com essas regras e cuja proposta seja 

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor descrito acima deverá prestar garantia 

adicional para a assinatura do contrato, correspondente à diferença entre o menor valor e o 

da correspondente proposta. No mesmo diapasão, o art. 44, §3º da Lei n. 8.666/1993 proíbe 

a aceitação de proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivo encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 A finalidade dessas regras é evitar prejuízos para a Administração, tendo em vista 

que, se a proposta for manifestamente inexequível, fatalmente a obra será paralisada, ocasi-

onando maiores custos do que os incorridos no regular andamento da execução do contrato.  

 No que tange à fixação de preços máximos, o art. 15, V, da Lei n. 8.666/1993 prevê 

que as compras, sempre que possível, deverão balizar-se pelos preços praticados no âmbito 

dos órgãos e entidades da Administração Pública, ao passo que o §1º do mesmo art. 15 es-

tabelece que o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Ainda nesse 

sentido, o art. 40, X, da Lei de Licitações determina que o edital deverá conter, dentre outros 

elementos, o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permi-

tida a fixação de preços máximos e vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos 

ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos §§1º e 2º 

do art. 48 (acima referido). Por fim, o art. 48, II, da Lei de Licitações determina a desclassi-

ficação de propostas com valor global superior ao limite estabelecido.  

 A obrigação de contratar a preços de mercado se verifica também nos casos de con-

tratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação. Essa constatação decorre, por exem-

plo, da interpretação a contrario sensu do art. 24, VII, da Lei n. 8.666/1993, que dispensa a 

licitação na hipótese de as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente su-

periores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos 

órgãos oficiais competentes. Em sentido semelhante, o inciso VI do mesmo dispositivo es-

tatui que é dispensável a licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico 

para regular preços – vale dizer, o pressuposto para a intervenção estatal nesse caso é a exis-
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tência de preços acima do que seria esperado em situação normal de mercado.171 O dever de 

observar parâmetros de mercado também está previsto na hipótese veiculada pelo art. 24, 

VIII, da Lei de Licitações.172 

 Embora preveja regras com relação a preços mínimos e máximos, a Lei n. 8.666/1993 

não estabelece métodos para a precificação das contratações públicas. A referida lei exige, 

de maneira geral, que o julgamento das licitações se dê mediante a verificação de cada pro-

posta com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda, 

com os constantes do sistema de registro de preços (ar. 43, IV). 

 Com relação a preços fixados por órgãos oficiais competentes, a aplicabilidade é res-

trita, tendo em vista que vige no Brasil liberdade de preços, sendo poucos os casos de preços 

tabelados. Nada obstante, foram fixados índices referenciais a serem utilizados como limite 

máximo do preço das obras públicas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias Federais. Com 

efeito, as Leis ns. 9.811/1999 (at. 71), 9.995/2000 (art. 68) e 10.266/2001 (art. 66), que cor-

respondem às Leis de Diretrizes Orçamentárias dos exercícios de 2000, 2001 e 2002, res-

pectivamente, previram que os custos unitários de obras executadas com recursos dos orça-

mentos da União, relativas à construção de prédios públicos, saneamento básico e pavimen-

tação, não poderão ser superiores ao valor do Custo Unitário Básico – CUB, por m², divul-

gado pelo Sindicato da Indústria da Construção, por unidade da Federação, acrescido de até 

30% (trinta por cento) para cobrir custos não previstos no CUB. Com o advento da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do exercício fiscal de 2003 (Lei n. 10.524/2002, art. 93), o Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, produzido con-

juntamente pela Caixa Econômica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica, foi previsto explicitamente como índice referencial para o limite máximo com os custos 

de materiais e serviços de obras. 

 A validade do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO) do DNER/DNIT como refe-

rencial de preços de mercado foi prevista na legislação a partir da Lei de Diretrizes Orça-

mentárias para o exercício de 2010 (Lei n. 12.017/2009, art. 112), ao lado do SINAPI, no 

artigo que trata dos limites máximos de custos unitários de materiais e serviços de obras 

executadas com recursos dos orçamentos da União. Apesar de fixar os índices referenciais, 

 
171 Cf. SAAD, Amauri Feres. “Notas sobre o regime jurídico da precificação de obras públicas”. Fórum de 
Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, ano 10, n. 111, p. 64-83, mar. 2011. 
172 “Art. 24. É dispensável a licitação: (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, 
de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que 
tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado 
seja compatível com o praticado no mercado”. 
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admite-se na Lei de Diretrizes Orçamentárias que a Administração desenvolva outros siste-

mas de referência de preços, caso o SINAPI e o SICRO sejam incompatíveis com o objeto 

contratado, desde que se demonstre sua necessidade por justificação técnica. Portanto, o ges-

tor público pode deixar de aplicar o SINAPI e o SICRO se apresentar a devida motivação 

para tanto. As Leis de Diretrizes Orçamentárias para os exercícios de 2011 (Lei n. 

12.309/2010, art. 127), 2012 (Lei n. 12.465/2011, art. 125) e 2013 (Lei n. 12.708/2012, art. 

102) contêm dispositivos no mesmo sentido.  

Trata-se, como se vê, de imposição legal quanto aos preços a serem observados nas 

contratações públicas. É diferente do que ocorre, por exemplo, com as regras de preços de 

transferência previstas na Lei n. 9.430/1996, as quais apenas substituem os preços praticados 

por partes relacionadas em operações transnacionais para efeitos do cálculo de tributos sobre 

a renda.173 

 Uma questão que surge é a possibilidade de norma desse tipo, que trata da execução 

financeira e orçamentária, ser veiculada por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cujo 

conteúdo material está prescrito no art. 165, §2º, da Constituição Federal e se circunscreve 

às metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, além da orientação à elaboração da lei orçamentária anual, 

das alterações na legislação tributária e do estabelecimento da política de aplicação das agên-

cias financeiras de fomento. A esse respeito, assevera Weder de Oliveira que o princípio da 

exclusividade orçamentária, extraído do art. 165, §8º, da Constituição, proíbe que a Lei Or-

çamentária Anual contenha dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. 

Assim, a aplicação desse princípio veda a veiculação de regras desse tipo na Lei Orçamen-

tária Anual, o que, paradoxalmente, culminou na tolerância de sua previsão na Lei de Dire-

trizes Orçamentárias. O referido autor pondera que o princípio da exclusividade orçamentá-

ria não deve ser interpretado de forma tão restritiva, tendo em vista que seu objetivo é evitar 

as caudas orçamentárias, isto é, que se incluam na Lei Orçamentária Anual normas relativas 

a outros ramos jurídicos – como já aconteceu de a lei orçamentária prever regras sobre o 

processo de desquite. Além disso, a instituição do veto parcial pelo art. 66 da Constituição 

Federal permite que se elimine matéria estranha à Lei Orçamentária Anual ou à Lei de Di-

retrizes Orçamentárias, o que vem sendo feito pelo Poder Executivo. Assim, a lei orçamen-

tária não deve se resumir ao detalhamento de créditos orçamentários, podendo prever normas 

relativas à execução da despesa que fixou (ou outros tipos de ajustes céleres, de natureza não 

 
173 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. 3ª ed., rev. e atual. 
São Paulo: Dialética, 2013, p. 11-14. 
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permanente). O veículo legislativo adequado para esse fim é a Lei Orçamentária Anual, e 

não a Lei de Diretrizes Orçamentárias.174 

 Desde o veto presidencial ao art. 1º, X e ao art. 107 da Lei n. 12.919/2013 (LDO para 

o exercício de 2014), a Lei de Diretrizes Orçamentárias não prevê mais o SINAPI e o SICRO 

como índices de referência para o limite máximo do custo de obras públicas a serem custe-

adas com recursos da União. A razão do veto é a de que os critérios para a elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia ultrapassam um exercício finan-

ceiro e, por isso, já estão disciplinados pelo Decreto n. 7.983/2013. Além disso, o dispositivo 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias não contempla especificidades previstas no mencionado 

Decreto, como as regras para empreitada a preço global e o Regime Diferenciado de Con-

tratação. 

 O Decreto n. 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento 

de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos do 

orçamento da União, assim entendido o “detalhamento do preço global de referência que 

expressa a descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços, incluídas as res-

pectivas composições de custos unitários, necessários à execução da obra e compatíveis com 

o projeto que integra o edital de licitação” (art. 2º, VIII). No que tange a obras e serviços de 

engenharia, estabelece o Decreto que o custo global de referência, exceto para serviços e 

obras de infraestrutura de transporte, será obtido adotando-se o SINAPI como índice de re-

ferência (art. 3º). Já no que se refere a serviços e obras de infraestrutura de transportes, será 

adotado como referência o SICRO. Logo, a despeito da não haver mais a previsão na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para que se utilize o SINAPI e o SICRO como índices referenciais 

para obras e serviços a serem custeados com recursos federais, o Decreto n. 7.983/2013 prevê 

tal exigência. 

 O Tribunal de Contas da União tem avaliado a economicidade de atos de gestão pela 

verificação da adequação dos preços contratados aos preços de mercado a partir desses pre-

ços-referência oficiais, concluindo pela existência de sobrepreço quando o preço do contrato 

estiver injustificadamente acima desses referenciais. Um dos índices mais utilizados pela 

Corte de Contas federal é o SINAPI.175 A adoção do SINAPI na auditoria de obras públicas 

 
174 Cf. Lei de Diretrizes Orçamentárias: gênese, funcionalidade e constitucionalidade. Retomando as origens. 
Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2017, p. 375-404. 
175 “A jurisprudência deste Tribunal tem considerado que os preços medianos constantes do Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi são indicativos dos valores praticados no mercado 
e, portanto, há sobrepreço quando o preço global está injustificadamente acima do total previsto no Sinapi” 
(Acórdão n. 618/2006, rel. min. MARCOS BEMQUERER, PLENÁRIO, J: 26/4/2006). 
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como índice válido para verificar a compatibilidade dos preços contratados com parâmetros 

de mercado já vinha sendo admitida pelo Tribunal de Contas da União há algum tempo, 

mesmo antes da sua previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias como índice oficial para se 

mensurar o limite máximo dos preços das obras públicas.176 A jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União também vinha admitindo a utilização de outros índices como referência 

idônea para a análise dos preços de obras públicas, como o SICRO.177 

 Amauri Feres Saad sustenta que deve haver uniformidade ou coerência da aplicação 

dos índices referenciais, razão pela qual o referencial, uma vez escolhido, deve ser utilizado 

preferencialmente sobre outros. Apenas nos casos de limitações ou omissões do referencial 

escolhido é que se pode cogitar a utilização de outros índices. O autor fundamenta seu en-

tendimento no fato de cada referencial adotar parâmetros próprios e específicos, do que re-

sultará divergências de preços entre os insumos, embora possa até haver equivalência caso 

sejam considerados os preços de um grupo abrangente de itens.178  

 O entendimento do Tribunal de Contas da União é o de que não há vedação ao uso 

de diferentes sistemas de referência para o exame da economicidade dos contratos, especi-

almente quando se trata do SINAPI e do SICRO, que se consolidaram como fontes oficiais 

de consulta. Há vários julgados nos quais a Corte de Contas admitiu o uso simultâneo de 

composições e de custos dos dois sistemas de referência, especialmente quando se trata de 

obras que não se enquadram como obras de edificações, saneamento, infraestrutura urbana 

e obras rodoviárias, como as obras hídricas – por exemplo, os precedentes relativos ao Sis-

tema Adutor do Sudeste Piauiense,179 ao Açude Público Salinas,180 à Barragem do Castelo,181 

 
176 Cf. Decisão n. 261/1999, rel. min. HOMERO SANTOS, PLENÁRIO, J: 19/5/1999. 
177 “O Sistema de Custos Rodoviários (Sicro) do DNER/DNIT apresenta-se como referencial idôneo dos preços 
de mercado, devendo prevalecer quando não haja prova de que outro seria o valor de comercialização do ma-
terial ou serviço” (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.068/2006, rel. min. MARCOS 
VINICIOS VILAÇA, PLENÁRIO, J: 8/11/2006). “O SICRO também é reconhecido, no âmbito do TCU, como 
referência de custos para os serviços comuns a obras rodoviárias” (BRASIL. Tribunal de Contas da União. 
Acórdão n. 2.603/2007, rel. min. BENJAMIN ZYMLER, PLENÁRIO, J: 5/12/2007). Cf., no mesmo sentido, 
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 40/2003, rel. min. MARCOS BEMQUERER, PLENÁRIO, 
J: 29/1/2003; Acórdão n. 1.050/2003, rel. min. HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO, PLENÁRIO, J: 6/8/2003 
e Acórdão n. 702/2008, rel. min. AUGUSTO NARDES, PLENÁRIO, J: 23/4/2008. 
178 Cf. “Notas sobre o regime jurídico da precificação de obras públicas”. Fórum de Contratação e Gestão 
Pública – FCGP. Belo Horizonte, ano 10, n. 111, p. 64-83, mar. 2011. 
179 Cf. Acórdão n. 304/2020, rel. min. BRUNO DANTAS, rev. min. BENJAMIN ZYMLER, PLENÁRIO, J: 
31/7/2019. 
180 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.522/2016, rel. min. BENJAMIN ZYMLER, 
PLENÁRIO, J: 15/6/2016. 
181 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 3.358/2015, rel. min. ANDRÉ DE CARVALHO, 
PLENÁRIO, J: 9/12/2015.  
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à Barragem Oiticica,182 ao Programa de Integração do Rio São Francisco183 e ao Sistema 

Adutor Santa Cruz do Apodi/Mossoró.184 A adoção simultânea do SINAPI e do SICRO tam-

bém foi admitida pelo Tribunal de Contas da União na análise da economicidade das obras 

de implantação do Corredor de Ônibus – Radial Leste – Trecho 2, localizado no Município 

de São Paulo,185 o que evidencia que, no entendimento da Corte de Contas, podem-se utilizar 

diversas fontes a fim de compor um índice de referência que seja compatível com as especi-

ficidades da obra no caso concreto.186 Nesse contexto, foi admitida como referência a com-

posição do SICRO adaptada às especificações do projeto das obras de implantação do 1º 

Trecho Jati/Cariús do Projeto Cinturão das Águas do Ceará – CAC.187 

 Mesmo havendo preços fixados por órgãos competentes, a aplicação das referências 

deve ser feita com cautela, pois nem sempre o preço reflete o valor efetivamente verificado 

no mercado. O exemplo dos medicamentos ilustra a afirmativa. De acordo com a regulação 

do setor farmacêutico no Brasil, os fabricantes deverão observar o modelo de teto de preços, 

que é reajustado periodicamente (Lei n. 10.742/2003, art. 4º). A fixação do preço dos medi-

camentos compete à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED (Lei n. 

10.742/2003, art. 6º, II). Assim, o fabricante tem liberdade para fixar seus preços, desde que 

observado o teto fixado pela CMED. Nesse sentido, observa-se na prática que o preço dos 

medicamentos é muito inferior ao teto regulatório (com diferenças de até 10.000%).188 As-

sim, a utilização do teto fixado pela CMED não se revela como índice válido para se men-

surar a economicidade dos contratos de fornecimento de medicamentos, razão pela qual a 

Administração deve adotar outros critérios de comparação de preços de mercado nesse tipo 

de contrato, como pesquisas de preços praticados pelos órgãos públicos em outras licita-

 
182 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.993/2014, rel. min. AROLDO CEDRAZ, 
PLENÁRIO, J: 5/11/2014. 
183 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.062/2013, rel. min. RAIMUNDO CARREIRO, 
PLENÁRIO, J: 7/8/2013. 
184 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.992/2013, rel. min. AROLDO CEDRAZ, 
PLENÁRIO, J: 31/7/2013. 
185 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.345/2018, rel. min. BRUNO DANTAS, 
PLENÁRIO, J: 13/6/2018. 
186 “Para se escolher a melhor referência, é necessário conhecer a natureza de cada serviço e as condições de 
sua realização, informações que devem ser cotejadas com o modelo descrito matematicamente na composição 
de custos apresentada pelos sistemas referenciais. Destaco que tanto a adoção do Sicro quanto a utilização do 
Sinapi encontram previsão no Decreto 7.983/2013 (arts. 3º e 4º), sendo exigível dos gestores que busquem o 
modelo que melhor corresponda aos serviços que serão efetivamente realizados (arts. 5º, 6º e 8º)” (BRASIL. 
Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.092/2016, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁRIO J: 4/5/2016). 
187 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.740/2013, rel. min. ANDRÉ DE CARVALHO, 
PLENÁRIO, J: 9/10/2013. 
188 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.901/2016, rel. min. VITAL DO RÊGO, 
PLENÁRIO, J: 16/11/2016. 
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ções,189 ou ainda, os preços divulgados em revistas especializadas – que mormente são uti-

lizados como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária – com as devidas 

adaptações.190 

 Vistos alguns dos elementos indicativos da relação de adequação econômica entre o 

ato financeiro e o resultado pretendido, passa-se a expor a natureza normativa da economi-

cidade. Como se verá a seguir, a economicidade apresenta diferentes dimensões normativas, 

o que influencia o seu modo de aplicação. 

 

3.4. Natureza normativa da economicidade 

3.4.1. Normas de primeiro grau (regras e princípios) e normas de segundo grau 

(postulados normativos) 

 O direito pode ser definido como um conjunto de normas jurídicas dotadas de coer-

cibilidade que busca regular a vida em sociedade. A norma jurídica constitui uma proposição 

prescritiva (juízo), construída a partir de textos normativos (Constituição, Códigos, leis es-

peciais etc.), que tem por função influir sobre o comportamento alheio para modificá-lo.191 

 Não se deve confundir a norma com os textos normativos. Da interpretação – cujo 

objetivo é compreender (identificar ou determinar) o significado do texto – dos últimos re-

sultam as normas. É por meio da interpretação, portanto, que textos normativos (disposições, 

preceitos, enunciados etc.) transformam-se em normas. A interpretação se presta à aplicação 

do direito e passa também pela compreensão dos fatos, pois a maneira pela qual o conjunto 

fático se apresenta será igualmente determinante para a aplicação da norma ao caso concreto. 

Assim, a interpretação (e aplicação) do direito “parte da compreensão dos textos normativos 

e dos fatos, passa pela produção das normas que devem ser ponderadas para a solução do 

caso e finda com a escolha de uma determinada solução para ele”.192 De outro lado, Riccardo 

 
189 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 9.296/2017, rel. min. BENJAMIN ZYMLER, 
PRIMEIRA CÂMARA, J: 3/10/2017. 
190 O Superior Tribunal de Justiça decidiu a esse respeito que a tabela de preços máximos ao consumidor 
publicada pela ABCFARMA não pode ser utilizada como base de cálculo do ICMS devido por substituição 
tributária quando os medicamentos são destinados exclusivamente para uso de hospitais e clínicas, uma vez 
que essa operação de venda apresenta peculiaridades que não se observam em outras operações, como a forma 
de acondicionamento de mercadoria e o volume de aquisição, que permite a comercialização com preços di-
ferenciados em comparação com os preços praticados por farmácias e drogarias (cf. EDcl nos EDcl no REsp 
n. 1.237.400, rel. min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/5/2016). O mesmo raciocínio deve 
ser aplicado às compras públicas, vale dizer, as peculiaridades da operação devem ser levadas em consideração 
para a utilização dos preços publicados em revistas como referência do valor de mercado. 
191 Cf. BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Bauru, SP: EDIPRO, 2001, p. 69-83. 
192 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4ª ed. São Paulo: Ma-
lheiros Editores, 2006, p. 26. Válido mencionar a ressalva feita pelo autor de que a norma produzida a partir 
da interpretação do texto normativo é diferente da norma de decisão (individual e concreta, prevista numa 
sentença judicial).  
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Guastini distingue a interpretação “em abstrato” – que consiste em identificar a norma ou 

normas expressadas pelo texto normativo – da interpretação “em concreto” – que consiste 

na subsunção do caso concreto ao campo de aplicação de norma previamente identificada 

“em abstrato”.193 

 A produção ou criação da norma não significa que o intérprete a fabrique, e sim que 

a reproduz a partir do que extrai da intelecção do texto normativo. Deve-se levar em conta, 

ademais, que a produção da norma pelo intérprete surge num contexto em que o texto apre-

senta significados que preexistem à interpretação, em virtude do conteúdo de sentido que 

existe no seu uso linguístico. Por exemplo, o vocábulo extraordinário, previsto no art. 167, 

§3º, da Constituição, qualifica um dos tipos de créditos orçamentários adicionais que podem 

ser abertos pelo Poder Executivo. Dado o sentido deste signo, corroborado por vetores cons-

titucionais como urgente, imprevisível, guerra, comoção interna e calamidade pública, não 

se admite a abertura de créditos extraordinários para atender a despesas ordinárias, corri-

queiras, triviais ou previsíveis.194 Wittgenstein anota nesse sentido que as possibilidades de 

emprego das palavras já estão parcialmente esboçadas para cada pessoa.195 Daí Humberto 

Ávila afirmar que interpretar é construir a partir de algo ou reconstruir, pois a interpretação 

“utiliza como ponto de partida os textos normativos, que oferecem limites à construção de 

sentidos”, bem como “manipula a linguagem, à qual são incorporados núcleos de sentido, 

que são, por assim dizer, constituídos pelo uso, e preexistem ao processo interpretativo in-

dividual”.196 

 A norma jurídica, portanto, não equivale ao texto normativo e a existência de um não 

implica necessariamente a existência do outro. Não há correspondência biunívoca entre dis-

positivo e norma, sendo que diversas normas podem ser construídas a partir do mesmo dis-

positivo (como ocorre com o art. 70 da CF, conforme será demonstrado adiante). Há também 

dispositivos aos quais não corresponde nenhuma norma (o preâmbulo da CF, por exemplo), 

ou que veiculam apenas fragmentos de normas, razão pela qual a norma deverá ser constru-

ída pela intelecção de mais de um dispositivo. É o caso do art. 12, I, “c”, da Constituição 

Federal, que estabelece que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro 

ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou 

 
193 Cf. Nuevos estudios sobre la interpretación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 74-76. 
194 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 4.048 MC/DF, rel. min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL 
PLENO, DJe 22/8/2008. 
195 Cf. Investigações filosóficas. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999, p. 169. 
196 Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Edito-
res, 2007, p. 33-34. 
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venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, 

pela nacionalidade brasileira. O dispositivo constitucional em questão não define o que ve-

nha a ser maioridade. Logo, a aplicação deste dispositivo precisa ser combinada com o art. 

5º do Código Civil, que estabelece quando cessa a menoridade. Por fim, existem normas 

implícitas ou não expressas, as quais não podem ser extraídas da interpretação de nenhum 

dispositivo em específico (ou da combinação de diversos dispositivos), como o princípio da 

segurança jurídica.197 

 A norma jurídica é o significado obtido dos textos normativos, a qual pode ser ex-

pressa por enunciados. As normas jurídicas não obedecem a uma forma padrão e vertem-se 

em diferentes estruturas gramaticais e nas peculiaridades de cada idioma.198 Identificam-se 

as normas mais facilmente com o auxílio dos modais deônticos do dever, da proibição e da 

permissão.  

 Um dever pode ser extraído do art. 1.641, II, do Código Civil, segundo o qual “é 

obrigatório o regime de separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 (setenta 

anos)”. Esse mesmo dever pode ser enunciado de outra maneira, a saber: “a pessoa maior de 

70 (setenta) anos que se casar deve adotar o regime de separação de bens”. Por uma formu-

lação ou outra, enuncia-se a norma jurídica que obriga a pessoa, em função da sua idade, a 

adotar determinado regime de bens ao contrair matrimônio.  

 Já o art. 1.789 do Código Civil veicula uma proibição que pode ser assim enunciada: 

“é proibido ao testador dispor de mais da metade da herança quando houver herdeiros ne-

cessários”. A mesma proibição poderia ser enunciada de outra forma, como “o testador que 

possuir herdeiros necessários não pode dispor de mais da metade da herança”.  

 Ainda, pode-se construir uma permissão a partir da interpretação do art. 286 do Có-

digo Civil, no sentido de que “o credor pode ceder o seu crédito”. A referida permissão 

também pode ser enunciada com os seguintes dizeres: “é permitida ao credor a cessão do 

seu crédito”.  

 Todo enunciado normativo pode ser transformado em um enunciado deôntico, me-

diante o uso de diferentes formas gramaticais, e os enunciados normativos expressam algo 

que deve-ser.199 

 
197 Cf. GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2005, p. 34-43. 
198 Cf. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 4ª ed. São Paulo: Noeses, 
2010, p. 57. 
199 Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 53-58. A 
propósito, Humberto Ávila critica a utilização do critério “caráter hipotético-condicional” para distinguir as 
regras dos princípios, pois até mesmo os princípios podem ser reformulados de modo hipotético. Dessa forma, 
a estrutura hipotético-condicional da norma jurídica depende, na verdade, mais do modo de sua formulação 
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 As regras e os princípios são normas de primeiro grau200 e ambas são juízos concretos 

do dever-ser, isto é, dizem o que deve ser, no sentido de que podem ser formulados pelos 

modais deônticos básicos do dever, da permissão e da proibição. Logo, distinguir entre re-

gras e princípios é fazer distinção entre duas espécies de normas.201  

 Vários autores dedicaram-se ao seu estudo, criando inúmeras classificações para dis-

tinguir essas duas espécies normativas. Um dos critérios utilizados é o da generalidade, cujo 

grau é reduzido nas regras e elevado nos princípios.202 Esse é o entendimento de Joseph Raz, 

para quem as regras prescrevem comportamentos específicos (como “fumar”, “roubar”, den-

tre outros), ao passo que os princípios ordenam condutas genéricas (como “respeitar a dig-

nidade humana”, “aumentar a produtividade”, etc.).203 Willis Santiago Guerra Filho assevera 

a respeito que um dos critérios para dissociar as regras dos princípios é o grau de abstração, 

sendo que os princípios não se reportam a nenhuma situação fática que dê suporte à incidên-

cia da norma jurídica.204 De forma semelhante, George C. Christie afirma que os princípios 

são normas mais vagas que as regras e recorremos aos primeiros quando encontramos difi-

culdades para aplicar as regras, em virtude da vagueza da linguagem. Se porventura os prin-

cípios gerarem as mesmas dificuldades, recorreremos a normas ainda mais vagas, como má-

ximas ou sobreprincípios, e daí por diante, ad infinitum.205 Para Graham Hughes, não há 

diferenças precisas entre regras, princípios e máximas, mas essas espécies servem para de-

signar diferenças no grau de precisão das diretrizes para a tomada de decisão. Assim, regras 

são diretrizes razoavelmente concretas e prescrevem padrões mais restritos de condutas. 

Princípios são sinais mais vagos que nos chamam a atenção para considerações gerais que 

devem ser sopesadas na decisão (isto é, a decisão é tomada em virtude de uma regra à luz de 

um princípio). Já a máxima é um princípio convertido em forma tradicional e aforística.206 

 
linguística do que de características atribuíveis a apenas uma espécie de normas – no caso, as regras (cf. Teoria 
dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, 
p. 41). 
200 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 30-120. 
201 Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 87. 
202 Cf. CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos. 2ª ed. 
São Paulo: Malheiros Editores 2006, p. 103-104. 
203 Cf. “Legal principles and the limits of law”. The Yale Law Journal, vol. 81, p. 823-854, 1972. 
204 Cf. Processo constitucional e direitos fundamentais. 4ª ed. rev. e ampl. São Paulo: RCS Editora, 2005, p. 
69. 
205 Cf. “The model of principles”. Duke Law Journal, v. 649, p. 649-669, 1968. Interessante anotar que, para o 
citado autor, ao contrário do entendimento de Ronald Dworkin (para quem as regras se aplicam no método 
“tudo ou nada”), duas ou mais regras diferentes – e não necessariamente contraditórias – podem ser aplicáveis 
à mesma situação fática, e essa sobreposição nem sempre é solucionada pela decretação de invalidade de uma 
dessas regras. 
206 Cf. “Rules, policy and decision making”. Yale Law Journal, v. 77, p. 411-439, 1968. 
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 Outra distinção relevante é a que sustenta que os princípios estabelecem fundamentos 

para que determinada regra seja aplicada. Para Karl Larenz, os princípios não são imediata-

mente aplicáveis aos casos concretos, mas sim ideias diretrizes, cuja transformação em re-

gras que possibilitem uma resolução se dá pela legislação e pela jurisprudência.207 Em sen-

tido semelhante, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello afirma que os princípios de dado di-

reito positivo decorrem dos textos legais de determinado Estado, “distinguindo-se, entre-

tanto, das disposições isoladas da lei, para informar o regime jurídico nele imperante”.208 

José Cretella Júnior sustenta que os princípios são “proposições básicas, fundamentais, típi-

cas, que condicionam todas as estruturações subsequentes”.209 Celso Antônio Bandeira de 

Mello, por seu turno, assevera que princípio é o mandamento nuclear ou o alicerce de um 

sistema, “disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas”.210 Já Ricardo 

Lobo Torres afirma que os princípios do orçamento público “são os enunciados genéricos 

que informam a criação, a interpretação e a aplicação das normas jurídicas orçamentárias”. 

Para o citado autor, os princípios se posicionam entre os valores jurídicos e as regras e re-

presentam “o primeiro estágio de concretização dos valores jurídicos a que se vinculam”.211 

Willis Santiago Guerra Filho também afirma que os princípios prescrevem um valor, que 

adquire, por conseguinte, validade jurídica ou positividade (que irão justificar a resolução 

dos hard cases).212 

 Ronald Dworkin faz referência a princípios, de maneira ampla (standards que abran-

gem princípios e políticas), para designar normas jurídicas distintas das regras que fixam 

objetivos a serem alcançados (sejam eles econômicos, políticos, sociais, ou ainda, exigên-

cias de justiça, equidade ou moralidade). A distinção entre princípios e regras é, em primeiro 

lugar, lógica, pois ambos diferem no respectivo modo de aplicação. As regras são aplicadas 

no modo “tudo ou nada”, no sentido de que, se os fatos estipulados pela sua hipótese são 

verificados, então ou a regra é válida, pelo que sua consequência deve ser observada, ou ela 

é inválida, situação em que a regra não contribuirá para a decisão. Os princípios, por sua vez, 

não estabelecem consequências jurídicas imediatas que se aplicam automaticamente quando 

 
207 Cf. Metodologia da ciência do direito. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 599. 
208 Princípios gerais de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 419. 
209 “Os cânones do direito administrativo”. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 25, n. 97, p. 7, 
jan./mar. 1988. 
210 Curso de direito administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 54. 
211 Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, volume V: o orçamento na Constituição. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 147-148. 
212 Cf. Processo constitucional e direitos fundamentais. 4ª ed. rev. e ampl. São Paulo: RCS Editora, 2005, p. 
69. 
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ocorrem os fatos previstos na norma. Os princípios não estabelecem as condições pelas quais 

sua aplicação é necessária e não determinam a decisão, mas somente contêm fundamentos, 

os quais devem ser conjugados com outros fundamentos provenientes de outros princípios. 

O segundo critério de distinção é a solução a ser aplicada em caso de colisão. Se houver 

antinomia entre regras, uma delas deve ser considerada inválida. Os princípios, de outro 

lado, trazem consigo uma dimensão de peso, pois na hipótese de colisão, o princípio com 

peso relativo maior se sobrepõe ao outro, sem que este perca sua validade em função disso. 

A diferença entre regras e princípios baseia-se, portanto, no seu modo de aplicação e no 

relacionamento com outras normas.213 

 Para Robert Alexy, os princípios são normas jurídicas que estabelecem mandamentos 

de otimização. Assim, os princípios “ordenam que algo seja realizado na maior medida pos-

sível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”. Logo, os princípios são aplicá-

veis em vários graus e a medida de sua satisfação depende tanto das possibilidades fáticas 

quanto das possibilidades jurídicas (princípios e regras colidentes). As regras, por sua vez, 

“são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas”, pelo que, se a regra é consi-

derada válida, deve-se aplicar sua consequência nos exatos termos prescritos. As regras, por-

tanto, contêm determinações. A distinção entre regras e princípios é, para Alexy, qualitativa 

(e não de grau) e mostra-se claramente nos casos de colisão. O conflito entre regras é solu-

cionado ou pela inserção de cláusula de exceção (que eliminará o conflito) ou pela declara-

ção de invalidade de uma das regras colidentes, situação em que a regra declarada inválida 

será extirpada do ordenamento jurídico, pois “não é possível que dois juízos concretos do 

dever-ser contraditórios entre si sejam válidos”. Os conflitos nesse caso são solucionados 

por meio de regras como lei posterior revoga a lei anterior ou lei especial derroga a lei 

geral. De outro lado, a colisão entre princípios é solucionada de forma bastante diversa e, 

diante do conflito, um dos princípios terá de ceder, o que não implica a sua invalidade ou a 

introdução de cláusula de exceção. O intérprete deve solucionar a antinomia por meio da 

ponderação, pois um dos princípios terá precedência perante o outro sob determinadas con-

dições. Os princípios possuem uma dimensão de peso e aquele com maior peso terá prece-

dência na solução do caso. Contudo, os princípios não determinam as consequências norma-

tivas de forma direta como as regras. A concretização dos princípios ocorre somente pela 

sua aplicação diante dos casos concretos, mediante o processo de ponderação. De acordo 

com Alexy, portanto, a diferença entre regras e princípios está, primeiramente, na solução a 

 
213 Cf. Taking rights seriously. 6ª tir. London: Duckworth, 1991, p. 22-28. 
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ser dada em caso de colisão – os princípios colidentes apenas têm sua realização normativa 

limitada reciprocamente, diferentemente das regras, cuja colisão é resolvida pela declaração 

de invalidade de uma delas ou mediante exceção que exclui a antinomia. Além disso, a di-

ferença entre regras e princípios reside na obrigação que cada uma dessas espécies normati-

vas institui. As regras instituem obrigações absolutas e os princípios instituem obrigações 

prima facie (e não definitivas), na medida em que tais obrigações podem ser superadas ou 

derrogadas pela ponderação com outros princípios colidentes.214 

 Também para J. J. Gomes Canotilho as regras são normas que exigem, proíbem ou 

permitem algo em termos definitivo, sem exceção, se verificados os pressupostos fáticos. Já 

os princípios impõem a otimização de um direito ou bem jurídico, diante da reserva do pos-

sível, seja ela fática ou jurídica.215 

 Humberto Ávila critica o critério do conflito normativo para distinção entre regras e 

princípios e demonstra que, em alguns casos, as regras entram em conflito sem perder a sua 

validade, e a solução para o conflito, tal qual ocorre com os princípios, depende da atribuição 

de peso maior a uma das regras colidentes.216  

 Há precedentes do Tribunal de Contas da União que corroboram esse posiciona-

mento, pois deixam de aplicar uma regra (sem que esta perca a sua validade) em decorrência 

de processo de ponderação com princípio. Com efeito, há julgado em que o Tribunal de 

Contas da União deixa de reconhecer a ilegalidade de ato de concessão de aposentadoria em 

razão de percepção nos proventos de vantagem ilegal, pois o reconhecimento da ilegalidade 

exigiria a emissão de novo ato livre desse vício. Considerando o reduzido valor da parcela 

irregular, os custos envolvidos com a emissão de novo ato de concessão de aposentadoria e 

com o seu processamento e julgamento pela Corte de Contas superariam, em muito, os be-

nefícios pretendidos. Assim, ponderando-se o princípio do custo-benefício do controle e a 

regra que estipula o valor dos proventos, deixou-se de aplicar a regra, sem que com isso 

tenha se reconhecido a sua invalidade, e manteve-se o ato de concessão de aposentadoria, 

ainda que ilegal.217  

 De forma semelhante, o Plenário do Tribunal de Contas da União decidiu que a in-

significância de diminuta parcela incluída irregularmente em ato de concessão de aposenta-

 
214 Cf. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 90-106. 
215 Cf. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª ed., 20ª reimp. Coimbra: Edições Almedina, 2003, p. 
1.255. 
216 Cf. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007, p. 52-78. 
217 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 12.704/2019, rel. min. ANA ARRAES, SEGUNDA 
CÂMARA, J: 26/11/2019.  
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doria ou pensão pode ensejar em caráter excepcional o julgamento pela legalidade do ato, 

com o devido registro, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da 

economicidade, desde que já adotadas medidas anteriores objetivando a regularização finan-

ceira das falhas.218  

 Frederick Schauer cita como exemplo caso em que um Tribunal deixou de aplicar as 

regras de sucessão a um neto que, para receber sua herança, matou o próprio avô. O neto em 

questão arguiu na esfera cível que, mesmo tendo sido condenado criminalmente pelo homi-

cídio, teria direito à herança do avô, pois não existia regra que excluísse os herdeiros que 

tivessem matado os sucedidos da linha sucessória. No caso, porém, o Tribunal excluiu o neto 

da herança, pela aplicação do princípio de que ninguém poderá se beneficiar da própria tor-

peza.219 

 Por fim, cabe citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no re-

gime de recursos repetitivos sobre a exclusão de contribuinte de programa de parcelamento 

incentivado quando descumprida uma das regras de adesão, como a desistência expressa de 

recursos administrativos para que se possa consolidar o débito discutido no parcelamento. 

Vale dizer, existe uma regra que impõe ao contribuinte o dever de desistir da discussão ad-

ministrativa para que a adesão ao programa incentivado se aperfeiçoe. Aplicando-se as re-

gras no modo “tudo ou nada”, não haveria outra conclusão no caso a não ser a exclusão do 

contribuinte do parcelamento. No entanto, nos casos em que os demais requisitos foram 

cumpridos pelo contribuinte e que os pagamentos das parcelas estão em dia, o Superior Tri-

bunal de Justiça afasta a aplicação da regra, sem declarar a sua invalidade, pela aplicação de 

princípios como o da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o contribuinte no 

programa a despeito do não cumprimento da regra.220  

 Diante disso, Humberto Ávila criou um método próprio de distinção entre regras e 

princípios, que se adota nesta tese, mediante o qual os princípios podem ser dissociados das 

regras quanto ao modo como prescrevem o comportamento, quanto à justificativa que exigem 

e quanto ao modo como contribuem para a decisão. No que tange à prescrição do compor-

tamento, as regras são normas imediatamente descritivas, pois estabelecem obrigações, per-

missões e proibições mediante a descrição da conduta a ser cumprida. Já os princípios são 

 
218 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 3.360/2010, rel. min. ANDRÉ DE CARVALHO, 
PLENÁRIO, J: 8/12/2010. Ainda a respeito do tema, Robert Alexy afirma que é possível introduzir uma cláu-
sula de exceção em uma regra em virtude de um princípio (cf. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008, p. 104). 
219 Cf. Thinking like a lawyer. Cambridge/London: Harvard University Press, 2009, p. 33-34. 
220 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.143.216/RS, rel. min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SE-
ÇÃO, DJe 9/4/2010. 
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normas imediatamente finalísticas, pois estabelecem um estado ideal de coisas a ser promo-

vido gradualmente pelos efeitos da adoção de determinados comportamentos. Vale dizer, 

enquanto as regras se caracterizam pela previsão de um comportamento, os princípios de-

terminam a realização de um fim juridicamente relevante. Quanto à justificativa que exigem, 

as regras devem ser interpretadas e aplicadas pela avaliação da correspondência entre o con-

ceito do fato verificado na realidade e o conceito da norma e da finalidade que lhe ampara, 

enquanto a interpretação e aplicação dos princípios exigem a avaliação da correlação entre 

o estado ideal de coisas (fim juridicamente relevante) e os efeitos da conduta considerada 

como necessária para promovê-lo. No que se refere ao modo como contribuem para a deci-

são, as regras são normas preliminarmente decisivas e abarcantes, porque pretendem abran-

ger todos os aspectos relevantes para a tomada da decisão e buscam gerar uma solução es-

pecífica para o conflito. Os princípios, de outro lado, têm a pretensão de, juntamente com 

outras razões, contribuir para a tomada de decisão, em vez de gerar uma solução específica 

(como fazem as regras).221  

 A partir dessas constatações, Humberto Ávila conceitua as regras e os princípios nos 

seguintes termos:222 

“As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retros-
pectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja apli-
cação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na finali-
dade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente 
sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a 
construção conceitual dos fatos. 

“Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente pros-
pectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para 
cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de 
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como 
necessária à sua promoção”. 

 Assim é que os princípios estabelecem um fim a ser atingido, isto é, um conteúdo 

desejado, que pode ser o alcance de uma situação terminal, a realização de uma situação de 

estado, a perseguição de uma situação contínua ou a persecução de um processo demorado. 

O fim estabelece um estado ideal de coisas a ser atingido e dá início à procura por meios 

para atingi-lo, que são as condições (objetos ou situações) que causam a promoção gradual 

do conteúdo do fim. Dito de outra forma, para a consecução do estado ideal de coisas, é 

necessário que sejam adotados determinados comportamentos, sem os quais não se concre-

 
221 Cf. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007, p. 52-78. 
222 Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Edito-
res, 2007, p. 78-79. 
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tiza o princípio. Por conseguinte, a positivação do princípio implica a obrigatoriedade da 

adoção dos comportamentos que são necessários à sua realização. Os princípios não são 

apenas valores cuja realização depende de preferências pessoais, e sim instituem o dever 

jurídico de se adotarem os comportamentos necessários à realização do estado ideal de coisas 

pretendido, pelo que os princípios implicam comportamentos, ainda que de forma indireta e 

regressiva. Pode até haver indeterminação quanto ao conteúdo do comportamento a ser ado-

tado, mas não com relação à sua espécie, que é tudo aquilo que for necessário à promoção 

do fim estabelecido pelo princípio.223 

 Embora se relacionem a valores, os princípios com eles não se confundem. Os prin-

cípios situam-se no plano deontológico (e, assim, estabelecem condutas necessárias à pro-

moção de um estado de coisas), ao passo que os valores estão no plano axiológico ou teleo-

lógico e apenas qualificam positivamente determinado elemento,224 embora essa qualifica-

ção influencie a tomada de decisão.225  

 Há ainda as normas de segundo grau, que são os postulados normativos (pautas nor-

mativas, conforme Eros Grau,226 ou máximas, segundo Robert Alexy),227 Os postulados, di-

ferentemente das regras e dos princípios, não são o objeto de aplicação. Em vez disso, os 

postulados instituem critérios de aplicação das normas (regras e princípios). Logo, pode-se 

dizer que são normas sobre a aplicação de outras normas (metanormas) e, por conta disso, 

por trás dos postulados está sempre uma regra ou princípio que está sendo aplicado. Os pos-

tulados não se confundem com os sobreprincípios (como segurança jurídica), pois estes si-

tuam-se no mesmo nível das regras e dos princípios e atuam sobre outras normas no âmbito 

semântico e sintático. Os postulados, por sua vez, atuam no âmbito metódico e orientam a 

aplicação dos princípios e das regras sem conflito necessário com outras normas.228 

 Os postulados não são regras, na medida em que, dentre outros motivos, não prescre-

vem um comportamento e exigem uma aplicação mais complexa que uma operação de sub-

sunção do fato à norma. Também não são princípios, pois não estabelecem um estado ideal 

 
223 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 79-80. 
224 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 80. 
225 Cf. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4ª ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2006, p. 46. 
226 Cf. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 46. 
227 Cf. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 116-120. Para Alexy, a má-
xima da proporcionalidade deve ser considerada como regra, e não como princípio ou outra espécie normativa. 
228 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 121-122. 
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de coisas, não são cumpridos de forma gradual e nem tampouco podem ter uma dimensão 

de peso maior ou menor em virtude da ponderação. Em vez disso, atuam no âmbito metódico 

e estruturam a aplicação de outras normas com racionalidade rígida. Os postulados, igual-

mente, não contam com elevado grau de abstração e generalidade, mas fornecem critérios 

precisos para a aplicação das regras e princípios.229 São postulados normativos (ou pautas), 

por exemplo, a razoabilidade e a proporcionalidade. 

 Há diferentes formas coerentes de se fazer a distinção entre espécies normativas. O 

conceito de princípio utilizado nas obras de Dworkin, Alexy e Ávila é bastante distinto da-

quele costumeiramente adotado pela doutrina brasileira, de acordo com a qual os princípios 

são mandamentos nucleares ou disposições fundamentais de um sistema. Embora os termos 

adotados variem a depender do autor, a ideia que costuma se repetir é a de que os princípios 

são normas fundamentais ou diretrizes do sistema jurídico, enquanto as regras são definidas 

como a concretização desses princípios e, por isso, têm caráter mais instrumental.230  

 Daí que, a depender do referencial teórico adotado, para muitos autores os postulados 

assumirão caráter de regra ou de princípio. Por exemplo, acolhendo-se a premissa de que os 

princípios constituem diretrizes para a aplicação das regras, ter-se-á a conclusão de que os 

postulados são, na verdade, princípios. O objetivo principal aqui desenvolvido não é propor 

uma solução definitiva sobre essa controvérsia, e sim constatar que o termo economicidade 

previsto no art. 70 da Constituição Federal apresenta as três distintas dimensões normativas 

acima comentadas, isto é, delimita materialmente a competência dos órgãos de controle ex-

terno (“regra”), denota um estado ideal de coisas a ser alcançado (“princípio”) e constitui 

um critério que orienta a aplicação de outras normas jurídicas (“postulado”). Além disso, há 

diversas regras de conduta (ou comportamentais) vigentes no ordenamento com vistas a pro-

mover a economicidade. 

 A distinção dessas três figuras jurídicas (regra, princípio e postulado) para o mesmo 

signo é necessária para que se tenham presentes os três fenômenos na interpretação e apli-

cação do direito relacionados à economicidade na atividade financeira do Estado. Frequen-

temente a discordância de autores que estudaram o tema é apenas aparente, pois na verdade 

estão tratando de diferentes subespécies normativas ao se referir à economicidade, não ha-

vendo divergência propriamente em relação ao seu conteúdo.  

 
229 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 122-123. 
230 Cf. SILVA, Virgílio Afonso da. “Princípios e regras: mitos e equívocos de uma distinção”. Revista Latino-
Americana de Estudos Constitucionais. Belo Horizonte, n. 1, p. 612-615, jan./jun. 2003. 
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 Do mesmo modo, como há diferentes sentidos normativos que são denotados pelo 

mesmo termo, as distintas normas que são criadas a partir deste vocábulo devem ser com-

preendidas na sua própria funcionalidade, de forma a entender com mais precisão a econo-

micidade e criar melhores condições de aplicá-la.231  

 É do que se passa a tratar. 

 

3.4.2. A economicidade como regra constitutiva 

 O texto constitucional faz alusão ao termo economicidade somente no caput do art. 

70, que trata do controle da atividade financeira do Estado. Assim prevê o dispositivo: 

“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 subven-
ções e renúncia de receitas, será exercido pelo Congresso Nacional, medi-
ante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder”. 

 Mais adiante, o art. 71, caput, da Constituição estabelece que o controle externo da 

atividade financeira, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas, a quem atribui uma série de competências, elencadas em seus incisos.  

 A primeira conclusão a que se pode chegar é a de que os dispositivos constitucionais 

em questão veiculam uma regra constitutiva (ou de competência) em relação à economici-

dade. Esse tipo de regra não prescreve qual conduta se deve ou não adotar, e sim as condições 

e os procedimentos mediante os quais serão produzidas regras de conduta válidas.232 Tanto 

é que, em nível infraconstitucional, o art. 1º, §1º, da Lei n. 8.443/1992 desdobra a compe-

tência atribuída ao Tribunal de Contas pela Constituição e prevê que, no julgamento de con-

tas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a economicidade dos atos 

de gestão e das despesas deles decorrentes.  

 Humberto Ávila divide as regras em comportamentais, que prescrevem comporta-

mentos como obrigatórios, permitidos ou proibidos, e constitutivas, que atribuem efeitos 

jurídicos a determinados atos, fatos ou situações. As regras constitutivas podem ser recons-

truídas a partir de diversos dispositivos, relativos à (i) atribuição de competência (como a 

atribuição da competência do Tribunal de Contas para apreciar as contas do Chefe do Poder 

Executivo mediante parecer prévio, prevista no art. 71, I, da CF), ao (ii) exercício de com-

petência (que regula o procedimento para o exercício de determinada competência, como as 

 
231 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 133-134. 
232 Cf. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1999, p. 33-34. 
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regras que regulam o processo legislativo), à (iii) delimitação material de competência (que 

demarca o âmbito material da competência, como o art. 71, §1º, da CF, que atribui ao Con-

gresso Nacional a aptidão para sustar contratos, enquanto cabe ao Tribunal de Contas a sus-

tação de atos, nos termos do art. 71, X, da CF), à (iv) reserva de competência (que atribui 

exclusivamente a determinadas fontes normativas a competência para regular determinadas 

matérias, como o art. 150, I, da CF, que reserva à lei em sentido formal a competência para 

instituir ou aumentar tributos) e à (v) delimitação substancial de competência (que baliza o 

conteúdo da competência, como o art. 145, §1º, da CF, segundo o qual, sempre que possível, 

os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica 

dos contribuintes).233 

 Nesse sentido, os arts. 70 e 71 da Constituição atribuem ao Congresso Nacional e ao 

Tribunal de Contas a função de controle externo da atividade financeira e dividem entre eles 

diversas competências para cumprir essa incumbência. Cabem aqui as lições de Celso An-

tônio Bandeira de Mello, no sentido de que as competências são deveres-poderes, pois são 

atribuídas aos órgãos públicos (e, por conseguinte, aos seus agentes) especificamente para 

que se possam cumprir funções (ou deveres jurídicos em prol da coletividade).234 Especifi-

camente em relação ao Tribunal de Contas, pode-se citar a competência para julgar as contas 

dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos (art. 71, II), aplicar sanções 

em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas (art. 71, VIII) e sustar a exe-

cução de ato impugnado, caso não seja sanada a ilegalidade apontada (art. 71, IX e X), dentre 

outras. O exercício dessas competências pelo órgão fiscalizador implica a produção de nor-

mas jurídicas, individuais e concretas, que emanarão efeitos jurídicos na esfera de outros 

sujeitos de direito.  

 Válido mencionar julgado em que o Supremo Tribunal Federal negou mandado de 

segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que assinou prazo para o 

Ministério do Trabalho anular portaria de sua lavra, a qual vedava à empresa prestadora, no 

âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador, a adoção de práticas comerciais de 

cobrança de taxas de serviço negativas às empresas beneficiárias, sobre os valores dos cré-

ditos vinculados aos documentos de legitimação. Dois foram os fundamentos do ato do Tri-

bunal de Contas da União: primeiro, a portaria padece de vício de legalidade, pois pelas 

balizas determinadas na Lei n. 6.321/1976 e no Decreto n. 5/1991, as instruções do Programa 

 
233 Cf. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007, p. 81-82. 
234 Cf. Curso de direito administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 146-148. 
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de Alimentação do Trabalhador devem ser expedidas conjuntamente pelos Ministérios do 

Trabalho, da Fazenda e da Saúde; segundo, a portaria, ao interferir por via transversa na 

ordem econômica, restringe a competitividade do setor de vales alimentação, mitigando os 

efeitos da legislação que rege as compras públicas (Leis ns. 8.666/1993 e 13.303/2016). O 

Supremo Tribunal Federal manteve o ato, asseverando que a Corte de Contas atuou de 

acordo com suas prerrogativas constitucionais, realizando a fiscalização apenas quanto à 

legalidade, legitimidade e economicidade e assinando prazo para que fossem adotadas as 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei (CF, arts. 70 e 71, IX), não incorrendo 

em ilegalidade ou abuso de poder.235 

 Os arts. 70 e 71 da Constituição evidenciam, dessa forma, que o controle externo da 

atividade financeira, do qual deriva a produção de regras comportamentais (normas indivi-

duais e concretas) que afetam a esfera jurídica dos fiscalizados, abrange não apenas a fisca-

lização dos atos quanto à sua conformidade com a lei (legalidade), mas também o exame sob 

o prisma da economicidade e da legitimidade, que adentram a substância do ato.  

 Sob esse aspecto, a economicidade refere-se a regra constitutiva (ou de competência) 

e está inserida em dispositivo que trata da delimitação material das competências do Tribu-

nal de Contas. É nesse sentido que, para alguns autores, a economicidade é entendida como 

um dos aspectos ou enfoques a serem fiscalizados pelos órgãos de controle externo.236 Ou-

tros afirmam ainda que a economicidade é um tipo de controle, ao lado da legalidade e legi-

timidade, que pode inclusive absorver outros tipos, como o controle operacional.237 Em am-

bos os casos, o que se verifica é a definição da economicidade como uma regra constitutiva, 

que demarca materialmente a competência do Tribunal de Contas ao evidenciar que o con-

trole externo examina a atividade financeira também sob esse aspecto. 

 Poder-se-ia sustentar que os mencionados dispositivos veiculam uma regra compor-

tamental, consistente no dever jurídico de as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou priva-

das, que utilizarem, arrecadarem, guardarem, gerenciarem ou administrarem dinheiros, bens 

e valores públicos (e que estão sujeitas à prestação de contas) agirem em conformidade com 

a economicidade. Esse dever jurídico seria consequência direta, ainda que implícita, da com-

 
235 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 36.190 AgR/DF, rel. min. ALEXANDRE DE MORAES, 
PRIMEIRA TURMA, DJe 27/6/2019. 
236 Cf. CONTI, José Mauricio. Direito financeiro na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Oliveira Men-
des, 1998, p. 4-7; HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 15ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2006, 
p. 112; SIMÕES, Edson. Tribunais de Contas: controle externo das contas públicas. São Paulo: Saraiva, 2014, 
p. 23. 
237 Cf. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. Belo 
Horizonte: Ed. Fórum, 2003, p. 47-50. 
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petência do Tribunal de Contas de fiscalizar a atividade financeira pelo aspecto da economi-

cidade. De nada valeria atribuir à Corte de Contas o poder de examinar a economicidade da 

atividade financeira se os responsáveis pelos recursos públicos pudessem praticar atos anti-

econômicos ao lidar com a res pública. A regra de conduta cogitada (isto é, o dever de agir 

econômico) derivaria diretamente do poder do Tribunal de Contas de fiscalizar os atos fi-

nanceiros quanto à economicidade. 

 O problema dessa afirmação é que não é possível extrair desse enunciado normativo 

a concretude suficiente para a criação de uma regra de comportamento, na medida em que 

não há a aplicação de efeitos jurídicos imediatos a determinada conduta descrita pela norma. 

Inexiste, a rigor, a descrição de conduta específica ou suposto fático ao qual o dispositivo 

constitucional atribua consequências jurídicas imediatas. Nesse passo, cabe à legislação in-

fraconstitucional estabelecer as regras comportamentais atreladas à economicidade, com to-

dos os elementos necessários para tal desiderato, em observância, inclusive, ao disposto no 

art. 5º, II da Constituição, de acordo com o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ou ainda, em observância ao art. 5º, XXXIX, da 

Constituição, pelo qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal.  

 Para Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, os Tribunais de Contas somente 

podem punir ou corrigir ilegalidades, decorrentes da avaliação de que houve ou está em 

curso violação a norma jurídica. Se o parâmetro da fiscalização for outro (economicidade ou 

legitimidade), caberia aos Tribunais de Contas apenas emitir recomendações.238  

 Segundo André Janjácomo Rosilho, atos ilegítimos ou antieconômicos não poderiam, 

apenas por essa condição, dar origem a eventual reprovação de contas. Para que haja decisão 

declaratória de irregularidade de contas, deve haver constatação de expressa e inequívoca 

violação à lei. O autor fundamenta essa conclusão no disposto no art. 71, VIII, da Constitui-

ção, de acordo com o qual, caso os Tribunais de Contas venham a declarar despesas ilícitas 

ou contas irregulares, estará, automaticamente, autorizado a aplicar sanções administrativas 

aos responsáveis. Porém, nenhuma punição, inclusive as sanções administrativas, pode ser 

aplicada sem prévia cominação legal e sem prévia violação à lei, em conformidade com o 

previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição. Assim, se a Constituição por um lado prescreve 

que as declarações de irregularidades de contas são causa para a aplicação de sanções pelos 

 
238 Cf. “Competências de controle dos tribunais de contas – possibilidades e limites”. In: SUNDFELD, Carlos 
Ari (org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros Editores e Sociedade Brasileira de 
Direito Público, 2013, p. 184.  
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Tribunais de Contas, e por outro lado impede que haja punição sem prévia cominação legal, 

as contas somente poderiam ser julgadas irregulares em caso de violação à lei.239 

 A questão é importante, porque a infração a um princípio não pode implicar aplicação 

de sanções em nosso sistema jurídico. Para que uma sanção possa ser aplicada, ela deve estar 

prevista em uma regra comportamental, com a descrição da conduta (infração) e a prescrição 

da consequência (multa pecuniária, inelegibilidade, etc.). É por conta disso que o art. 71, 

VIII, da Constituição prevê que o Tribunal de Contas poderá aplicar aos responsáveis, em 

caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei (den-

tre elas a multa proporcional ao dano causado ao erário). Existem hipóteses de regras de 

conduta que têm por finalidade promover a economicidade, as quais serão tratadas mais adi-

ante. Por ora, cabe destacar a regra prevista no art. 58, III, da Lei Federal n. 8.443/1992 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União), o qual prevê a aplicação de multa pela prática 

de ato de gestão antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário. 

 De outro lado, não se pode perder de vista que as competências do Tribunal de Contas 

vão além do julgamento de contas e da aplicação de penalidades aos responsáveis por des-

pesas ilegais ou contas irregulares, como, por exemplo, a emissão de parecer prévio sobre as 

contas do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 71, I), ou realizar auditorias e inspeções por 

iniciativa própria, da Câmara dos Deputado, do Senado Federal e de comissão técnica ou de 

inquérito (CF, art. 71, IV), pelo que a delimitação material da fiscalização financeira sob o 

ponto de vista da economicidade não necessariamente se efetivará em relação ao julgamento 

das contas de determinado responsável por recursos públicos. Portanto, o exame de econo-

micidade dos atos financeiros estrutura distintas competências atribuídas à Corte de Contas. 

 

3.4.3. A economicidade como princípio da atividade financeira 

 Como visto acima, a economicidade, na forma prescrita no art. 70 da Constituição, 

não descreve uma regra comportamental, com hipótese e consequente normativo. Não é por 

acaso, pois, que alguns doutrinadores vislumbram na economicidade não uma regra, e sim 

um princípio da atividade financeira. 

 Marcus Abraham assevera nesse sentido que a economicidade é um princípio finan-

ceiro que garante a defesa do interesse público (ao lado da legalidade e da legitimidade) e 

corresponde à “verificação da concretização da máxima eficiência da atividade financeira, 

 
239 Cf. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas. Tese de doutorado apresentada à Facul-
dade de Direito da Universidade de São Paulo, 2016, p. 156-177. 
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no sentido de obter o maior aproveitamento das verbas públicas com o menor ônus possível, 

tudo dentro de um custo-benefício razoável”.240  

 Helio Saul Mileski241 adota entendimento semelhante e sustenta que a economicidade 

é princípio do controle externo que, ao lado da legalidade e da legitimidade, exige a eficiên-

cia da Administração Pública, que deve maximizar os benefícios ao menor custo possível, 

além de guardar correlação com a proporcionalidade (isto é, adequação entre o custo e o 

benefício obtido). Nas palavras do autor: 

“O princípio da economicidade advém de um princípio tipicamente téc-
nico-econômico, envolvendo os custos relativos aos objetivos que se pre-
tende alcançar. Genericamente, significa realizar algo ao menor custo pos-
sível. (...) Na forma constitucional adotada – a fiscalização deve ser exer-
cida com ênfase na legalidade, legitimidade e economicidade – há o esta-
belecimento de um sistema de controle que busca a eficiência da Adminis-
tração. Significa dizer que a Administração tem o dever de ser eficiente na 
realização do interesse público, com o dinheiro arrecadado do povo sendo 
utilizado para o alcance do maior benefício pelo menor custo e para uma 
maior quantidade de cidadãos. (...) Trata-se de princípio autônomo, mas 
com uma estreita relação com o princípio da proporcionalidade – o gasto 
efetuado deve guardar uma proporcionalidade de custo compatível com o 
serviço, material ou obra, tendo em conta o benefício decorrente (adequa-
ção e sensatez no ato praticado)”. 

 É esse também o posicionamento adotado por Paulo Soares Bugarin:242 

“Ante todo o exposto, infere-se que o princípio constitucional da economi-
cidade da gestão de recursos e bens públicos autoriza o órgão técnico en-
carregado do específico e peculiar afazer hermenêutico constitucional – in 
casu, o TCU –, ao exame, em especial, pari passu, dos elementos de fato 
informadores dos diversos processos subjetivos de tomadas de decisão de 
gastos/investimentos públicos vis-à-vis o conjunto objetivo dos resultados 
alcançáveis, qualificando-os, efetiva ou potencialmente, como ganhos ou 
perdas sociais, evitando-se, deste modo, a despesa pública antieconômica 
e a consequente perpetração do, muitas vezes irremediável, prejuízo so-
cial”. 

 Bruno Mitsuo Nagata vai além e afirma que a economicidade, por possuir forte con-

teúdo axiológico, consubstancia-se em standard radicado na exigência de justiça, razão pela 

qual pode ser elevado à condição de princípio. A economicidade não se trata de mero critério 

que permite ao Tribunal de Contas apurar a correção de condutas e, por ser princípio, encerra 

em seu conteúdo uma prescrição negativa que impede, de maneira genérica, que sejam pra-

 
240 Curso de direito financeiro. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 360. 
241 O controle da gestão pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 250-251. 
242 O princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 1ª ed., 2ª 
tiragem. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 140 (grifos do original). 



96 
 

 

ticadas condutas contrárias ao valor por ela apregoado, limitando o campo de atuação dis-

cricionária do gestor público.243 

 A constatação de que a economicidade também é um princípio possui relevantes con-

sequências práticas. Isso porque o art. 11, caput, da Lei n. 8.429/1992 estabelece que cons-

titui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração 

Pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, le-

galidade e lealdade às instituições. Diante disso, verificam-se casos em que o Ministério 

Público propõe ações de improbidade descrevendo o nexo causal entre a conduta do agente 

e o fato danoso ao erário a partir do princípio da economicidade, com base na decisão do 

Tribunal de Contas respectivo. É o que se verificou em precedente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, que julgou apelação interposta contra sentença que condenou o agente 

público pela prática de ato ímprobo consistente na aquisição de coleção de revista por preço 

superfaturado. No caso, a decisão do Tribunal de Contas da União concluiu que não houve 

irregularidade na condução da licitação, mas foi contrariado o princípio da economicidade 

pela adjudicação do objeto licitado pelo menor preço apresentado, que deveria, em vez disso, 

ter sido desclassificado, por estar em desacordo com os preços de mercado. O Tribunal Re-

gional Federal da 1ª Região deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido 

formulado na ação, tendo em vista que o agente não agiu de má-fé e a aquisição de coleção 

completa de revistas dificilmente é comercializada pelo preço de capa, pois passa a ter ca-

racterística de raridade, o que eleva seu valor de comercialização.244 

 A Lei n. 13.655/2018, que acrescentou diversos dispositivos à Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, estabeleceu uma série de regras que acabam condicionando 

as decisões dos Tribunais de Contas em relação à utilização de princípios como razão de 

decidir.  

 O art. 20 da LINDB, introduzido pela Lei n. 13.655/2018, prevê que não se decidirá, 

na esfera controladora, com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas 

as consequências práticas da decisão, sendo que a motivação demonstrará a necessidade e a 

adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 

 
243 Cf. “A limitação da discricionariedade em matéria orçamentária pelos princípios da legalidade, legitimidade 
e economicidade”. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury (coord.). Orçamentos públicos e di-
reito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 372-373. 
244 Cf. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. ApCiv n. 0000141-35.1998.4.01.4200, rel. des. fed. 
TOURINHO NETO, TERCEIRA TURMA, DJ 5/10/2007. 
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 Odilon Cavallari de Oliveira critica a redação do art. 20 da LINDB, sob o fundamento 

de que o dispositivo desprestigia a força normativa dos princípios. Além disso, entende o 

mencionado autor que o art. 20 da LINDB impõe que o julgador considere em sua decisão 

elementos que não constam nos autos do processo, não sendo válido exigir que os Tribunais 

de Contas conheçam a realidade de cada órgão e entidade pública por completo. Ainda, as-

severa o autor que o art. 20 da LINDB inverte o ônus da prova que originalmente é do ad-

ministrador público, em violação ao art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, ao 

estabelecer que os Tribunais de Contas analisem todas as alternativas. Para o autor, o dever 

de demonstrar as alternativas possíveis é do administrador público, a quem compete efetuar 

tal análise antes de praticar o ato. Igualmente, afirma o autor que o dispositivo confere ênfase 

desproporcional às consequências práticas da decisão. 245 

 Contudo, não parece que o dispositivo inverte o ônus probatório ou impõe aos Tri-

bunais de Contas o dever de decidir com base em razões extraprocessuais. O dispositivo não 

veda a invocação a valores abstratos como fundamento decisório, e sim obriga que o órgão 

controlador avalie as consequências práticas desse valor abstrato e o resultado prático que 

será produzido pela decisão. Vale dizer, o art. 20 da LINDB almeja reduzir as indetermina-

ções das decisões dos órgãos de controle, que não podem se resumir à invocação de princí-

pios abstratos. A decisão deve considerar as situações da realidade para a concretização de 

normas e valores ideais. Assim, se a norma jurídica aplicada permite diferentes soluções para 

o caso concreto, devem ser analisados os potenciais efeitos de cada uma. Outrossim, não há 

de se falar na imposição de uma visão consequencialista do direito. O dispositivo em questão 

não estabelece que a avaliação dos efeitos determinará a solução a ser adotada, independen-

temente das normas jurídicas aplicáveis. O que há é o dever de os Tribunais de Contas leva-

rem em consideração as consequências práticas de suas decisões.246 

 Foi o que ocorreu na conclusão do Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Cível 

Originária n. 79, na qual a Corte convalidou a concessão do domínio de uma área de 200 mil 

hectares pelo Estado do Mato Grosso a empresas colonizadoras. A validade da operação foi 

mantida pela aplicação do princípio da segurança jurídica, de forma excepcional, pois o Su-

premo Tribunal Federal reconheceu a ilegalidade da operação, por violação ao art. 156, §2º, 

 
245 Cf. “Alterações à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e controle”. In: PINTO, Élida Graziane 
et al. Política pública e controle: um diálogo interdisciplinar em face da Lei nº 13.655/2018, que alterou a Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 23-86.  
246 Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. “Art. 20 da LINDB. Dever de transparência, concretude e proporcionalidade 
nas decisões públicas”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 13-41, nov. 2018. 
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da Constituição de 1946, então vigente, que condicionava a alienação ou concessão de terras 

públicas com mais de 100 mil hectares à prévia autorização do Senado. Atualmente, pela 

Constituição de 1988, a área cuja alienação ou concessão está sujeita a prévia autorização 

foi reduzida para 2,5 mil hectares e também a Câmara, além do Senado, deve se pronunciar. 

Na decisão, o Min. Cezar Peluso concluiu pela inconstitucionalidade da alienação de terras 

(concessão de domínio) sem prévia autorização legislativa. Todavia, a situação de fato tor-

nou-se irreversível com o passar do tempo, na medida em que a área foi ocupada por cidades, 

casas, estradas, propriedades rurais, indústrias, estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços, com o abrigo de dezenas de milhares de pessoas. Dessa forma, foi convalidada a 

operação, até porque as terras foram repassadas aos colonos na presunção da boa-fé e de sua 

confiança legítima, o que não implica a legalização da posse de terras localizadas em área 

indígena, pois essas são de propriedade da União, nem em área de preservação ambiental.247  

 Assim, o art. 20 da LINDB exige que os Tribunais de Contas, ao aplicar o princípio 

da economicidade, considere os resultados práticos de suas decisões, inclusive para, se for o 

caso, preservar os direitos legítimos dos administrados que agiram de boa-fé na sua relação 

com a Administração Pública. 

 No mesmo diapasão, o art. 22 da LINDB, também acrescido pela Lei n. 13.655/2018, 

estabelece que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obs-

táculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, 

sem prejuízo dos direitos dos administrados. 

 Uma das críticas ao dispositivo é o de que ele abre margem para uma interpretação 

casuística, sem amparo em normas jurídicas.248 No entanto, o objetivo do dispositivo é que 

os órgãos controladores confiram maior atenção às circunstâncias fáticas e jurídicas que im-

pactam e limitam a atuação administrativa.249 

 Foi o que ocorreu nos casos em que o Tribunal de Contas da União deixou de aplicar 

sanção a gestor da Fundação Universidade do Amazonas, por entender que sua decisão no 

caso foi tomada com base em orientações da área técnica,250 ou ainda, ao considerar que o 

 
247 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ACO n. 19/MT, rel. min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, 
DJe 28/5/2012. 
248 Cf. OLIVEIRA, Odilon Cavallari de. “Alterações à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 
controle”. In: PINTO, Élida Graziane et al. Política pública e controle: um diálogo interdisciplinar em face da 
Lei nº 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 
2018, p. 23-86. 
249 Cf. JORDÃO, Eduardo. “Art. 22 da LINDB. Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público 
brasileiro”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 63-92, nov. 2018. 
250 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.881/2011, rel. min. AUGUSTO NARDES, 
PLENÁRIO, J: 20/7/2011. 
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parecerista jurídico não comete erro inescusável nem incorre em culpa se emitir opinião que 

está amparada em doutrina, ainda que minoritária.251 

 Por fim, cabe destacar o art. 23 da LINDB, introduzido pela Lei n. 13.655/2018, de 

acordo com o qual a decisão controladora que estabelecer interpretação ou orientação nova 

sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de 

direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou 

condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem 

prejuízo aos interesses gerais. O dispositivo busca promover a segurança jurídica, com um 

regime de transição para a produção de efeitos jurídicos de nova interpretação ou orientação 

emanada das Cortes de Contas. Como afirma Floriano de Azevedo Marques Neto:252 

“Avançando um pouco mais sobre o conteúdo do art. 23, temos que o en-
quadramento na hipótese dissecada acima gera um poder-dever de previsão 
de um regime de transição. Trata-se da ideia já consolidada entre nós de 
uma modulação dos efeitos e de um diferimento temporal da aplicação da 
decisão nova. Tenho afirmado que a perplexidade trazida por este disposi-
tivo é absolutamente improcedente. A ideia de transição, de eficácia dife-
rida de prescrições mandatórias já é assentada no nosso ordenamento. 
Tanto é que a legislação que rege a mais grave decisão punível num orde-
namento positivo, a erradicação de uma norma por o mais grave dos vícios, 
a inconstitucionalidade, contempla já há bom tempo a previsão de modu-
lação dos efeitos, limitando a sua retroação ou fixando lapso temporal de 
permanência transitória da lei ou norma hostilizada”. 

 Assim, caso haja uma guinada na orientação jurisprudencial das Cortes de Contas em 

relação ao atendimento do princípio da economicidade, devem-se preservar os atos pratica-

dos sob a vigência do entendimento posteriormente alterado.  

 Pois bem. Feito esse breve parêntesis sobre as implicações dos dispositivos da 

LINDB introduzidos pela Lei n. 13.655/2018 sobre o objeto da tese, cabe apontar que, con-

siderando que a economicidade também é um princípio, pode-se sustentar que ela estabelece 

um estado ideal de coisas, a ser atingido de maneira gradual pela adoção de diversos com-

portamentos da Administração Pública, como a minimização (parcimônia, modicidade) dos 

custos incorridos, a realização de despesas condizentes com os bens e serviços adquiridos 

ou de gastos economicamente racionais e com efetivo proveito, a busca pela obtenção do 

máximo resultado ao menor custo possível ou, quando menos, de um resultado adequado a 

um custo razoável etc.  

 
251 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.591/2011, rel. min. AUGUSTO SHERMAN, 
PLENÁRIO, J: 15/6/2011. 
252 “Art. 23 da LINDB. O equilíbrio entre mudança e previsibilidade na hermenêutica jurídica”. Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 93-112, nov. 2018. 
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 Há autores que classificam os atos antieconômicos por superfaturamento, por desne-

cessidade ou por omissão/má gestão. Para Luiz Henrique Moraes de Lima, o ato antieconô-

mico por superfaturamento refere-se à aquisição de bens ou serviços por preço superior ao 

de mercado ou, na falta de um parâmetro seguro, por preço superior ao razoável. O ato anti-

econômico por desnecessidade diz respeito à aquisição de bens ou serviços em quantidade 

desnecessária ou em momento inadequado. Por fim, o ato antieconômico por omissão ou má 

gestão decorre da ausência de aquisição de bens ou serviços nas quantidades necessárias ou 

nos momentos adequados, da sua execução inadequada, da sua utilização imprópria ou sua 

não utilização.253 São diversas facetas da mesma finalidade a ser atingida por meio do agir 

econômico, que é a preservação dos recursos públicos, de sorte a evitar gastos perdulários 

ou atos lesivos ao erário (como a corrupção).254 Nada obstante, o estado ideal de coisas co-

limado pela economicidade é limitado pelas possibilidades fáticas e jurídicas aplicáveis ao 

caso. Antes de tratar destas limitações, cabe descrever, a partir da casuística verificada em 

precedentes dos Tribunais de Contas, alguns comportamentos prescritos indiretamente pelo 

princípio da economicidade que promovem esse estado ideal de coisas perquirido.  

 Nesse diapasão, serão analisados exemplos diversos daqueles que vêm sendo traba-

lhados ao longo deste capítulo, para ilustrar a variedade de condutas que promovem o estado 

ideal de coisas prescrito pelo princípio da economicidade, embora tais exemplos se situem 

nos liames dos sentidos atribuídos à relação de adequação econômica entre o ato financeiro 

e o resultado pretendido (minimização de custos, compatibilidade entre o preço e a contra-

prestação racionalidade econômica e análise de custo-benefício). 

 

3.4.3.1. Comportamentos prescritos indiretamente pelo princípio da economicidade 

3.4.3.1.1. Minimização de custos 

 Para promover o estado ideal de coisas prescrito pela economicidade, o administrador 

público deve optar pela alternativa que promova os mesmos fins com menor dispêndio de 

recursos públicos.  

 Um exemplo é a definição do prêmio a ser pago a empregados para adesão a Planos 

de Desligamento Voluntário (PDV). O Tribunal de Contas da União vem decidindo que o 

prêmio a ser concedido ao funcionário deve ser maior do que a verba a receber no caso de 

 
253 Cf. O controle externo do patrimônio ambiental brasileiro. Dissertação de mestrado apresentada à 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000, p. 50.  
254 Sobre o combate ao uso ilícito de recursos públicos mediante o exame de economicidade, eficácia e efici-
ência, cf. ORBAÑANOS, Miguel Ángel Arnedo. “El control de la corrupción por el Tribunal de Cuentas: 
posibilidades y limitaciones”. Revista Española de Control Externo. Madrid, n. 3, vol. I, p. 61-89, set./1999. 
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pedido de dispensa pelo empregado, mas menor, ou no máximo igual, ao montante a ser 

pago no caso de dispensa imotivada pelo empregador.255 Com efeito, não há razão para se 

criar PDV no qual o prêmio a ser pago ao empregado supera a importância que lhe seria 

devida por ocasião da dispensa imotivada – nessa hipótese, seria racional, sob o ponto de 

vista econômico, optar pela dispensa imotivada, pois haveria menor dispêndio de recursos. 

A escolha dessa alternativa deve ser sopesada pela constatação de que seria muito difícil 

escolher quais funcionários seriam desligados, o que acabaria gerando possíveis demandas 

trabalhistas – as quais seriam evitadas pela adesão voluntária ao programa de desligamento. 

 A identificação da alternativa menos custosa não se limita à análise dos recursos en-

volvidos na aquisição de bens ou serviços, mas também outros custos que porventura serão 

incorridos com manutenção, garantias etc.  

 É o que ocorre em relação à opção pela locação ou aquisição de bens.  Há situações 

em que o custo mensal da locação de equipamentos é mais vantajoso para a Administração 

Pública se contrastado com o custo médio mensal correspondente à sua aquisição, o qual 

pode ser estimado considerando o prazo de vida útil desse equipamento, os seus encargos de 

depreciação e os custos de manutenção. De outro lado, o inverso também pode ocorrer, isto 

é, o custo médio mensal da aquisição ser mais barato em relação à locação do mesmo equi-

pamento. A conclusão sobre essa ponderação levará à escolha de qual alternativa será ado-

tada na contratação. O Tribunal de Contas da União já decidiu que contraria o princípio da 

economicidade a opção injustificada pela aquisição de plataforma de telecomunicação e de 

infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI), dentre outros, em vez da sua locação, que 

se mostrava mais econômica, considerando o valor médio mensal constante da proposta ven-

cedora da licitação (que seria de venda) – contudo, a locação sequer foi cogitada no caso.256  

 De outro lado, o Tribunal de Contas da União entendeu que atenta contra a economi-

cidade a contratação de impressões em valores unitários, em conjunto com o aluguel das 

impressoras, quando os valores anuais de locação ultrapassam a média dos valores da aqui-

sição desses equipamentos.257 

 Assim, o caso concreto determinará qual a melhor alternativa a ser seguida, cabendo 

ao administrador público motivar as suas escolhas e optar pelo caminho que implicar o me-

 
255 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 933/2019, rel. min. MARCOS BEMQUERER 
COSTA, PLENÁRIO, J: 24/4/2019. 
256 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.496/2015, rel. min. ANA ARRAES, PLENÁRIO, 
J: 17/6/2015. 
257 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.297/2015, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁ-
RIO, J: 27/5/2015. 
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nor custo a fim de atender a economicidade, desde que não se comprometa o atendimento 

ao interesse público.  

 

3.4.3.1.2. Compatibilidade entre contraprestação e preço. Dever de observar práticas 

de mercado. Exigência de que o objeto contratado seja pertinente à necessidade pública 

perquirida 

 Além de demandar a escolha pela alternativa menos custosa para se atingir a mesma 

finalidade, a economicidade exige do administrador público que o preço seja condizente com 

a contraprestação recebida. Logo, a economicidade demanda pertinência ou compatibilidade 

entre a qualidade do bem ou serviço adquirido e os valores pagos pela respectiva aquisição, 

evitando-se pagar mais do que deveria.  

 Por conseguinte, a Administração Pública deve pautar seu comportamento por práti-

cas de mercado, no sentido de que não deve pagar sobrepreços, e sim remunerar a contratada 

em conformidade com as condições de mercado, em consonância com as características do 

objeto contratado. 

 Cabe trazer à baila a distinção feita por economistas entre duas formas de desperdício 

de recursos públicos, a saber: o desperdício ativo e o desperdício passivo. O desperdício 

ativo corresponde, em resumo, à corrupção. É um tipo de desperdício de recursos públicos 

que acarreta benefícios, diretos ou indiretos, ao administrador público. É o que ocorre no 

aumento dos preços nas compras de bens ou serviços em troca de uma vantagem ao admi-

nistrador, hipótese na qual este se apropria de parte do sobrepreço. O desperdício passivo, 

de outro lado, decorre da ineficiência (em sentido lato) e, em tese, não beneficia o adminis-

trador público. O desperdício passivo pode derivar de diversos acontecimentos, como a in-

capacidade (inabilidade) ou a falta de incentivo para minimizar os custos.258  

 Essa distinção contém implicações jurídicas distintas em relação à responsabilização 

do administrador público, na medida em que o desperdício ativo, por conter mormente o 

dolo de praticar a conduta e obter a vantagem indevida, potencialmente se refere a compor-

tamentos tipificados como crime. É o que se verifica na corrupção passiva, com diversas 

condenações no âmbito da Operação Lava Jato, a qual deflagrou o pagamento de vantagens 

indevidas a diversos gestores em troca do superfaturamento de contratações públicas.259 Já 

 
258 Cf. BANDIERA, Oriana; PRAT, Andrea; VALLETTI, Tommaso. “Active and passive waste in government 
spending: evidence from a policy experiment”. American Economic Review, v. 99, n. 4, p. 1.278-1.308, 2009.  
259 Cf. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR n. 5017409-71.2018.4.04.7000, rel. des. fed. 
JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, OITAVA TURMA, J: 23/10/2019. 
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o desperdício passivo não diz respeito a condutas criminosas, muito embora a prática de atos 

antieconômicos possa levar ao julgamento de contas irregulares, com a imputação de débito 

e/ou cominação de multa. 

 O Tribunal de Contas da União decidiu que o pagamento de gratificação natalina 

(décimo-terceiro salário) a dirigentes não empregados de empresas estatais sob a égide do 

Decreto-lei n. 2.355/1987 somente pode ser considerada regular se não houver duplicidade 

e se a parcela (i) for computada como parte integrante da remuneração anual do dirigente, 

previamente aprovada pela instância competente; (ii) atender aos princípios da economici-

dade, da eficiência e da indisponibilidade do interesse público e (iii) estiver de acordo com 

as práticas de mercado. Nessa ocasião, observou o Tribunal de Contas da União que o pa-

gamento da gratificação natalina, por si só, não é incompatível com as práticas de mercado, 

que são heterogêneas e variam de acordo com o segmento de atuação, sendo que várias em-

presas adotam essa política e incluem a gratificação como parte da remuneração anual dos 

dirigentes, o que não implicaria risco de reconhecimento de vínculo trabalhista do dirigente 

fundado no pagamento de décimo-terceiro salário, em conformidade com a jurisprudência 

do Tribunal Superior do Trabalho.260 

 O Tribunal de Contas da União também decidiu que o princípio da economicidade 

exige que sejam praticados preços de mercado, para que a Administração não gaste mais 

recursos além do necessário para atender à finalidade pública objeto da contratação. Daí que, 

fixado o preço de mercado, que leva em consideração a carga tributária usual do segmento 

econômico, e determinado o valor do item contratado de acordo com esse critério, não cabe 

à Administração perquirir os custos fiscais efetivamente incorridos pelo contratado de forma 

a remunerá-lo em conformidade com esses custos, pois tal prática desvirtua o regime de 

execução do contrato e desestimula o contratado a buscar maior eficiência tributária.261 Ou 

ainda, pagar um valor por impressão superior ou equivalente ao preço praticado em outros 

pregões pesquisados, quando a quantidade de impressões estimadas para o contrato é bas-

tante elevado. Nessa hipótese, com os ganhos de escala, os custos tenderiam a decrescer, 

pelo que o valor por impressão deveria ser inferior aos preços de outros certames.262 

 
260 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 374/2018, rel. min. ANA ARRAES, PLENÁRIO, 
J: 28/2/2018. 
261 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 332/2015, rel. min. BENJAMIN ZYMLER, PLE-
NÁRIO, J: 25/2/2015. 
262 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.297/2015, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁ-
RIO, J: 27/5/2015. 
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 Essa exigência aplica-se inclusive aos casos de dispensa de licitação. A esse respeito, 

o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entendeu que violou os princípios da morali-

dade administrativa e da economicidade a dispensa de licitação para contrato de locação de 

imóvel destinado ao almoxarifado central da Prefeitura do Município de Louveira. A afronta 

à moralidade decorreu da constatação de que o imóvel objeto da locação pertencia a famili-

ares do Prefeito. A violação à economicidade evidenciou-se pela ausência de pesquisa de 

preços tecnicamente idônea, pautada em método suficiente para assegurar a avaliação do 

bem e os custos envolvidos no negócio. As características do bem (como área e localização), 

que justificavam a escolha direta, não tornam insubsistentes as análises de prospecção de 

custos de mercado ou na forma de tratamento destinada a potenciais locadores distintos.263 

 Outrossim, ao especificar as características do objeto contratado, deve o administra-

dor público evitar contratar bem ou serviço cujas qualidades superam o que se considera 

necessário para atender ao interesse público no caso concreto.  

 O Tribunal de Contas da União aplicou multa para os responsáveis pela prática de 

ato antieconômico, consistente no estabelecimento de exigência impertinente ou irrelevante 

ao objeto da contratação e, posteriormente, aceitar receber produto de qualidade inferior, em 

desconformidade com as especificações do edital de licitação. No caso, o Serviço Social do 

Transporte promoveu pregão eletrônico para contratação de empresa especializada em pro-

dução de vídeo institucional. Foi constatado que o vídeo produzido fora entregue em formato 

Full HD, de qualidade inferior ao especificado no edital (Ultra HD 4k). Para o Tribunal de 

Contas da União, a exigência do padrão Ultra HD 4k mostrou-se impertinente, na medida 

em que o formato Full HD também atenderia ao fim proposto (tanto que foi aceito pelos 

responsáveis) e o Sest sequer possuía equipamento de reprodução de vídeo que suportasse o 

padrão Ultra HD 4k. O padrão exigido, além de impertinente, restringiu indevidamente a 

participação de outros licitantes e induziu as participantes a formularem seus preços um 

custo mais elevado para atender ao quanto designado no edital.264 

 Vale dizer, atenta contra a economicidade adquirir bens ou serviços com especifica-

ções além do que é necessário para o fim pretendido. Nesse mesmo diapasão, o Tribunal de 

Contas da União entendeu que contraria a economicidade a aquisição de microcomputadores 

 
263 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no TC-026639/026/13, 
rel. cons. RENATO MARTINS COSTA, TRIBUNAL PLENO, J: 5/6/2019. 
264 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 4.063/2015, rel. min. AUGUSTO SHERMAN, 
PRIMEIRA CÂMARA, J: 14/7/2015. 
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de elevada qualidade para utilização em estações de trabalho de teleatendimento, que reque-

rem equipamentos mais simples.265 

 Noutro giro, o Plenário do Tribunal de Contas da União aplicou ao então Ministro da 

Defesa, Sr. Jacques Wagner, a multa prevista no art. 58, II, da Lei n. 8.443/1992 (aplicável 

a “ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial”), por ter designado Segundo Tenente 

Músico do Exército para o cargo que seria destinado a Primeiro Sargento na Subsecretaria 

de Serviços Administrativos e de Conferências na Junta Interamericana de Defesa, em Wa-

shington-DC, o que gerou à União desnecessário custo adicional. Isso porque, de acordo 

com o Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/1980), o Segundo Tenente (oficial) é hierarqui-

camente superior ao Primeiro Sargento (praça ou graduado). Em decorrência da diferença 

entre as respectivas retribuições, a indicação de Segundo Tenente para ocupar cargo atribu-

ível a Primeiro Sargento teria causado à União custo adicional de, aproximadamente, US$ 

40 mil. Embora não tenha sido aplicada a multa pela prática de ato antieconômico, foi deter-

minado ao Ministério da Defesa que se abstenha de promover a designação de militar das 

Forças Armadas para a ocupação de cargo no exterior sem a observância da economicidade 

no dispêndio de recursos federais.266 Esse precedente revela outra finalidade importante da 

atuação dos Tribunais de Contas no exame da economicidade da atividade administrativa, 

que é reforçar o conjunto fático-probatório (ou até mesmo a descoberta) de práticas que pos-

sam ser classificadas como irregulares por apresentarem elementos ou indícios de desvio de 

finalidade, abuso de poder ou corrupção, e que podem servir de base para a atuação de outros 

tipos de jurisdições.267 No caso concreto, foi noticiada nos autos reportagem publicada pelo 

jornal O Estado de São Paulo, em 25/9/2015, na qual foi informado que o Segundo Tenente 

era marido da ex-senadora e ex-ministra Ideli Salvatti, a qual exercia à época função na 

Organização dos Estados Americanos, também em Washington-DC. Assim, o contexto fá-

tico-probatório, corroborado pela nomeação de militar hierarquicamente superior ao que o 

cargo em questão demandava, indica que a nomeação do Segundo Tenente poderia ter por 

objetivo apenas possibilitar que o militar pudesse acompanhar a esposa durante sua estada 

fora do Brasil e, ao mesmo tempo, manter os seus vencimentos. O exame da economicidade 

 
265 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.496/2015, rel. min. ANA ARRAES, PLENÁRIO, 
J: 17/6/2015. 
266 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 784/2017, rel. min. ANDRÉ DE CARVALHO, 
PLENÁRIO, J: 19/4/2017. 
267 Cf. DÍAZ, Andrés Fernández; CORNEJO, José Andrés Fernández. “La economía de la corrupción y el 
control externo”. Revista Española de Control Externo. Madrid, n. 3, vol. I, p. 9-38, set./1999. 
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do ato não apenas permite aferir a boa gestão dos recursos públicos, como também pode 

corroborar a existência de outras possíveis irregularidades que se materializam, dentre ou-

tros, pela prática de atos antieconômicos. 

 Para concluir este subtópico, tem-se que o princípio da economicidade exige que o 

administrador público observe a compatibilidade entre a contraprestação recebida e os custos 

do contrato, bem como que o objeto contratado seja pertinente ao interesse público almejado 

(evitando-se a contratação de bem ou serviço em qualidade superior àquilo que for necessá-

rio). 

 

3.4.3.1.3. Racionalidade econômica 

 Como visto anteriormente, a relação de adequação econômica entre ato financeiro e 

resultado pretendido refere-se também à racionalidade econômica, para que a alocação de 

recursos seja otimizada na satisfação de interesse público. 

 Nesse sentido, a economicidade exige do administrador público uma conduta racio-

nal ao escolher a forma de remuneração do fornecedor, optando-se por alternativas que in-

centivem a maior produtividade. O Tribunal de Contas da União entende que é inadequado 

o uso do critério “homens-hora” para mensurar a adequabilidade dos valores estipulados no 

contrato, porque, se por um lado esse modelo aparenta ser diretamente proporcional à quan-

tidade de serviço produzida, de outro lado o ente público fica exposto ao paradoxo “lucro-

incompetência”, na medida em que, quanto menos eficiente e produtivo for o fornecedor, 

maior o seu lucro, o que ofende o princípio da economicidade.268 

 O estado ideal de coisas prescrito pela economicidade também exige a adoção de 

comportamentos pela Administração Pública que promovam gastos que sejam proveitosos 

ou profícuos, evitando-se despesas desnecessárias.  

 Quanto ao tema, o Tribunal de Contas da União vem decidindo que, se for exíguo o 

tempo de serviço faltante para a aquisição do direito à aposentadoria, o retorno do servidor 

à atividade afronta o princípio da economicidade, porque tal medida não justificaria os gastos 

necessários com treinamento e atualização profissional, após longo tempo de afastamento, 

para que o servidor trabalhe apenas alguns meses antes de nova inativação. Como regra, o 

 
268 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 947/2010, rel. min. VALMIR CAMPELO, PLE-
NÁRIO, J: 5/5/2010. 
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Tribunal de Contas da União tem considerado o prazo de seis meses ou menos como limite 

de tempo faltante para justificar tal solução.269 

 Logo, a economicidade demanda do administrador público um comportamento raci-

onal, a fim de evitar desperdícios. 

 

3.4.3.1.4. Análise de custo-benefício 

 Por fim, cabe examinar alguns comportamentos prescritos indiretamente pelo princí-

pio da economicidade em relação à análise de custo-benefício. 

 Podem ser erigidas como exemplo as hipóteses de quarteirização de atividades-meio. 

A quarteirização é um passo além da terceirização. Enquanto esta consiste na delegação de 

atividades-meio da Administração Pública a empresas ou profissionais especializados na ati-

vidade terceirizada, aquela configura a contratação de terceiro privado, especializado em 

gerenciar pessoas físicas ou jurídicas, que serão contratadas pelo terceiro para a execução de 

serviços ou fornecimento de bens. Destarte, há duas relações jurídicas distintas: aquela esta-

belecida entre Administração e gerenciadora e a estabelecida entre gerenciadora e pessoas 

executoras do objeto. Há dúvidas, porém, sobre a economicidade do modelo. No caso da 

quarteirização de serviços de manutenção e reparos de veículos automotivos, a proposta ven-

cedora da licitação do tipo menor preço pode ter ofertado taxa de administração (a qual é 

calculada com base em percentual a ser aplicado sobre o valor dos serviços e peças cobrados 

pelas oficinas credenciadas) de 0% (zero por cento) ou até mesmo negativa. Porém, se não 

for pré-estabelecido o valor a ser pago pelos serviços e pelas peças, pode não haver vantagem 

alguma para a Administração Pública. Isso porque a gerenciadora buscará obter lucro na 

operação e, se a taxa de administração ofertada for de 0% (zero por cento) ou negativa, é 

provável que a gerenciadora auferirá rendimentos cobrados diretamente das credenciadas, 

ou ainda, embutirá sua remuneração nos preços finais orçados pelas oficinas (se não, ambos). 

Logo, a taxa de administração, nesse exemplo específico, pode não representar, necessaria-

mente, vantagem econômica para a Administração Pública. Com isso, se não forem conhe-

cidos os preços a serem cobrados pelos serviços e pelas peças, a administração poderá in-

fringir o princípio da economicidade.270 

 
269 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 3.547/2015, rel. min. RAIMUNDO CARREIRO, 
SEGUNDA CÂMARA, J: 30/6/2015. 
270 Cf. PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. “Manutenção da frota e fornecimento de 
combustíveis por rede credenciada, gerida por empresa contratada: prenúncio da ‘quarteirização’ na gestão 
pública?” Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, a. 41, n. 116, p. 79-100, set./dez. 2009. 



108 
 

 

 Diante disso, a escolha pela quarteirização deve ser devidamente fundamentada. O 

Tribunal de Contas da União tem admitido o modelo, não vislumbrando violação no que 

tange aos princípios da impessoalidade e da seleção da proposta mais vantajosa para a ad-

ministração.271 Com relação à economicidade, válido mencionar o precedente no qual o Tri-

bunal de Contas da União examinou a possibilidade de a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos contratar empresa para prestação de serviço de gerenciamento informatizado da 

manutenção dos seus veículos automotores. A gerenciadora é responsável, nesse contexto, 

por disponibilizar software e credenciar para si as prestadoras de serviços de manutenção e 

reparos na frota da ECT, além de verificar se as contratadas estão cumprindo regularmente 

suas obrigações fiscais. Por seu turno, a ECT escolhe o estabelecimento que prestará o ser-

viço orçado, além de pagar a gerenciadora, que assume o dever de repassar os pagamentos 

às credenciadas que executaram os serviços de manutenção e reparos. Entendeu o Tribunal 

de Contas da União que a escolha pela quarteirização do serviço de manutenção da frota 

insere-se no âmbito da discricionariedade do gestor, a quem compete avaliar a conveniência 

e oportunidade desse modelo, desde que sejam respeitados os princípios norteadores da Ad-

ministração Pública (como o princípio da economicidade). É possível a adoção da quarteiri-

zação se forem adotadas as cautelas necessárias à apuração da proposta mais vantajosa em 

relação a todos os componentes do contrato e se forem apresentadas as justificativas técnicas 

correspondentes, elaboradas com base em estudos técnicos, registrados no planejamento da 

contratação, e que demonstrem a adequação, a eficiência e a economicidade do modelo. 

Igualmente, ponderou-se que seria inviável à ECT cotar os serviços e peças necessários com 

todos ou com a maioria dos credenciados para todas as ordens de serviço, por se tratar de 

uma quantidade muito grande de estabelecimentos, o que resultaria em aumento do tempo 

de parada para manutenção da frota pela espera na resposta das cotações. A ECT adotou 

especificações técnicas com orientações para a diversificação no encaminhamento de con-

sultas e dos locais onde os serviços serão realizados, além da utilização de histórico de or-

çamentos anteriormente aprovados.272 

 
271 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.731/2009, rel. min. BENJAMIN ZYMLER, PLE-
NÁRIO, J: 7/10/2009. O Tribunal de Contas da União também admitiu a possibilidade de quarteirização nos 
seguintes precedentes: Acórdão n. 90/2013, rel. min. VALMIR CAMPELO, PLENÁRIO, J: 30/1/2013, Acór-
dão n. 594/2013, rel. min. RAIMUNDO CARREIRO, PLENÁRIO, J: 20/3/2013, Acórdão n. 1.456/2014, rel. 
min. AUGUSTO SHERMAN, PLENÁRIO, J: 4/6/2014 e Acórdão n. 2.219/2014, rel. min. AUGUSTO SHER-
MAN, PLENÁRIO, J: 27/8/2014.  
272 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 120/2018, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁ-
RIO, J: 24/1/2018. 
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 Vistos alguns comportamentos que podem materializar o estado ideal de coisas pres-

crito pelo princípio da economicidade, cabe analisar suas limitações jurídicas e fáticas.  

 

3.4.3.2. Limitações jurídicas e fáticas do princípio da economicidade.  

3.4.3.2.1. Limitações jurídicas. Colisão com outras normas (princípios ou regras). 

Atribuição de peso diante do caso concreto (ponderação) 

 A exigência de comportamento que atenda a economicidade não impede, em abso-

luto, que a Administração Pública adote alternativa considerada inadequada sob o ponto de 

vista econômico, ou que, na ponderação dos vários objetivos constitucionais a serem pro-

movidos, um desses objetivos se sobreponha em determinado caso sobre a economicidade.  

 Maria Cristina Moreira Siqueira da Cunha aponta a esse respeito que os órgãos da 

Administração Pública possuem as características que definem uma organização em seu as-

pecto sistêmico, porque seu processo envolve a aquisição e processamento de insumos para 

sua posterior devolução ao ambiente externo na forma de serviços ou utilidades a fim de 

satisfazer as necessidades coletivas. Embora a Administração pública dissocie-se da privada 

em relação aos seus objetivos, ambas possuem pontos comuns e aplicam as mesmas teorias 

e princípios. Dessa forma, considerando que o Estado talvez seja o maior provedor de bens 

e serviços para a coletividade, o seu custo não deve ultrapassar os limites razoáveis, pelo que 

deve haver uma organização racional para que a produção de bens e serviços seja feita com 

o máximo de rendimento e o mínimo de esforço. Apesar de a Administração Pública consi-

derar uma gama maior de fatores em comparação com a administração privada, as diretrizes 

para a gestão de órgãos públicos são semelhantes às dos órgãos particulares, de sorte que 

cabe à Administração Pública racionalizar suas atividades de modo que o custo da satisfação 

das necessidades públicas seja o menor possível.273  

 A finalidade da economicidade é preservar o patrimônio público. Considerando que 

os recursos públicos são finitos e devem atender a uma demanda infinita de necessidades 

coletivas, a atividade financeira do Estado deve se pautar pelo bom (ótimo) aproveitamento 

destes recursos, a fim de evitar prejuízos à população. Quanto mais forem otimizados os 

recursos públicos, maiores necessidades coletivas poderão ser atendidas. Assim, salvo nos 

casos em que o administrador público busque promover finalidades extrafiscais por meio 

das finanças públicas, as quais devem estar expressamente motivadas nos atos praticados, a 

atividade financeira deve atender aos comandos da economicidade. Por conseguinte, na au-

 
273 Cf. “Auditoria operacional no setor público federal”. Revista de Contabilidade do Mestrado de Ciências 
Contábeis da UERJ. Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 47-52, 1997. 
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sência de motivos extrafiscais, não se permite ao administrador público pagar acima do preço 

justo ou de mercado na aquisição de determinado bem ou serviço. Igualmente, deve-se bus-

car remunerar a cessão temporária ou definitiva de bens públicos, ou ainda, a prestação de 

serviços públicos específicos e divisíveis, em conformidade com os valores de mercado (e 

de maneira suficiente para se cobrirem os custos incorridos).  

 A economicidade tem por fim, além disso, evitar atos de improbidade administra-

tiva,274 na medida em que a prática de ato antieconômico (como o descompasso entre o valor 

pago na aquisição de um bem e o valor considerado justo ou de mercado) pode indicar a 

ocorrência de desvio de recursos públicos para a satisfação de interesses privados. 

 Não se pode perder de vista, de outro lado, que a atividade financeira do Estado não 

é neutra, pois vai além da arrecadação, gestão e dispêndio de recursos públicos. Há autores 

que reforçam a visão multidimensional das compras públicas, porque estas consideram di-

versos aspectos. Vale dizer, as compras públicas não se reduzem a procedimentos de aqui-

sição desconexos de outras variáveis. As finanças públicas não podem ser tratadas de ma-

neira fragmentada ou reducionista, focada unicamente em questões formais ou nas normas 

jurídicas. Considerando o grande poder de compra do Estado, a atividade financeira possui 

caráter ferramental para implementar políticas públicas e induzir comportamentos em busca 

do desenvolvimento nacional sustentável.275 

 Os atos administrativos devem ser fundamentados (dever extraído do art. 93, IX e X, 

da CF). A fundamentação dos atos administrativos serve para que os órgãos controladores 

possam averiguar os motivos que levaram à adoção de determinada conduta pela Adminis-

tração. Nas palavras de Juarez de Freitas, “o controle deve exigir que o administrador público 

cumpra, de modo diligente, o dever de indicar, na prática dos atos vinculados e discricioná-

rios, os fundamentos de fato e de direito, em face da inafastável margem de apreciação, 

presente no mais vinculado dos atos”.276  

 
274 A Lei n. 8.429/1992 indicava originalmente três tipos de atos de improbidade administrativa, como os atos 
que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam 
contra os princípios da Administração Pública (art. 11). A Lei Complementar n. 157/2016 incluiu o art. 10-A 
à referida lei, que trata dos atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou 
tributário. Dentre os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário (art. 10), podem-se citar 
os seguintes exemplos de condutas: permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço 
por preço superior ao de mercado (inc. V); aceitar garantia insuficiente ou inidônea (inc. VI); agir negligente-
mente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público 
(inc. X); e permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente (inc. XII). 
275 Cf. COSTA, Caio César de Medeiros; TERRA, Antônio Carlos Paim. Compras públicas: para além da 
economicidade. Brasília: ENAP, 2019, p. 30-33. 
276 O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 5ª ed., rev. e ampl. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2013, p. 90-91. 
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 Portanto, é lícito ao administrador buscar a promoção de outros fins protegidos pela 

Constituição e, em consequência disso, a economicidade ficará em segundo plano. É impres-

cindível, para a validade dessa escolha, que haja a devida motivação dos atos administrati-

vos, sejam eles vinculados ou discricionários. O Tribunal de Contas da União decidiu a esse 

respeito ser legítimo que as contratações públicas se adequem a novos parâmetros de susten-

tabilidade ambiental, ainda que com possíveis reflexos na economicidade, devendo constar 

expressamente dos processos de licitação a motivação fundamentada que justifique a defini-

ção das exigências de caráter ambiental, as quais devem incidir sobre o objeto contratado e 

não como critério de habilitação da empresa licitante.277 

 Cumpre destacar a esse respeito que a Lei n. 12.349/2010 alterou alguns dispositivos 

da Lei n. 8.666/1993 e modificou o próprio conceito de licitação, a qual se destina agora não 

apenas à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mas também à promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável (art. 3º). Para tanto, foi criada margem de tolerân-

cia de até 25% para aceitação de propostas com conteúdo nacional. Vale dizer, um determi-

nado licitante poderá apresentar proposta de bem ou serviço nacional com preço até 25% 

mais caro do que outra proposta que não atenda aos critérios de nacionalização e, mesmo 

com o preço mais elevado, tal licitante vencerá a licitação (art. 3º, §§5º a 8º).278 

 Pode-se, portanto, privilegiar a consecução de outras finalidades públicas, para a pro-

moção de outros valores constitucionalmente protegidos, em detrimento da economicidade. 

Como dito anteriormente, deve haver, em regra, observância de padrões de mercado na ali-

enação ou cessão de uso de bens públicos, com a respectiva avaliação. No entanto, a própria 

legislação admite exceções a essa regra, prevendo hipóteses nas quais a avaliação do bem é 

dispensada.  

 Nesse sentido, há casos em que a Administração Pública pretende atingir outra fina-

lidade que não a mera obtenção de recursos pela exploração de seus ativos. O interesse pú-

blico pode ser atingido, nesses casos, pela alienação ou cessão de bens públicos por preço 

inferior ao de mercado, ou, até mesmo, de maneira gratuita. É o que ocorre, por exemplo, na 

cessão não onerosa de bens móveis e imóveis para que seja utilizado por uma organização 

social que tenha firmado contrato de gestão com o Poder Público para o desempenho de 

atividades de interesse público. Exemplo desta prática é o contrato de gestão firmado entre 

 
277 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.375/2015, rel. min. BRUNO DANTAS, PLENÁ-
RIO, J: 3/6/2015. 
278 Cf. SAAD, Amauri Feres. “Notas sobre o regime jurídico da precificação de obras públicas”. Fórum de 
Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, ano 10, n. 111, p. 64-83, mar. 2011. 



112 
 

 

o Estado de São Paulo e a Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, entidade 

que foi reconhecida como organização social da cultura, nos termos da Lei Complementar 

Estadual n. 846/1998. As partes celebraram, no contexto desse relacionamento, Termo de 

Permissão de Uso de Bens Móveis e Intangíveis, por meio do qual o Estado de São Paulo 

autoriza a fundação a usar bens móveis para desenvolvimento das atividades previstas no 

contrato de gestão, sem qualquer remuneração estipulada para tanto. No mesmo passo, foi 

firmado Termo de Permissão de Uso de Parte de Imóvel Cedido à Secretaria da Cultura do 

Estado de São Paulo pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que auto-

riza a fundação a usar o “Complexo Cultural Júlio Prestes” (Sala São Paulo), sem remune-

ração ao Estado de São Paulo. Não faria sentido o Estado cobrar da fundação qualquer valor 

pela cessão de uso de bens móveis e imóveis no âmbito do contrato de gestão, no qual uma 

das obrigações do Estado é justamente transferir recursos previstos no orçamento anual para 

que a organização social da cultura cumpra os objetivos previstos no referido acordo.279 

 A Corte dei Conti da Itália apreciou questão relativa à possibilidade de o Município 

de Monteprandone manter participação societária em uma farmácia, a qual vinha apresen-

tando prejuízos nos últimos anos, embora fosse a única na região e, portanto, desempenharia 

serviço indispensável à população local. Segundo a Corte dei Conti, a legislação condiciona 

a participação do ente público no patrimônio de empresas prestadoras de serviços públicos 

até o limite da estrita necessidade, a fim de garantir o equilíbrio orçamentário que inspira 

todas as atividades administrativas. Embora seja de inegável interesse local, a gestão direta 

da farmácia pelo Município de Monteprandone é apenas uma das possibilidades de se prestar 

o serviço. De outro lado, a legislação italiana proíbe a aquisição ou manutenção pelo Poder 

Público de participação em empresas com prejuízos, com o evidente objetivo de preservar o 

equilíbrio orçamentário. Assim, tal decisão deve estar respaldada na indicação das razões e 

propósitos que justificam a escolha em termos de conveniência econômica, dos fins que jus-

tificam a escolha considerando-se a possibilidade de destinação alternativa dos recursos pú-

blicos, bem como da compatibilidade da participação societária com respeito aos princípios 

de eficiência, eficácia e economicidade da ação administrativa. Assim, ponderando tais prin-

cípios com a proteção do direito à saúde dos moradores, para o qual a presença e operação 

de uma farmácia local é fundamental, decidiu a Corte dei Conti que o ente público deveria 

 
279 O contrato de gestão e os termos podem ser acessados em: http://www.fundacao-osesp.art.br/upload/docu-
mentos/Transparencia/ContratodeGestao2015.pdf (acesso em 2/7/2020). 
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promover alterações na forma de prestar os serviços, mediante a participação direta de far-

macêuticos, ou a transferência da atividade para terceiros.280 

 Outro exemplo trazido pela corte italiana diz respeito ao valor a ser cobrado pela 

cessão de uso de bens públicos (móveis ou imóveis) a entidades privadas sem fins lucrativos 

de interesse coletivo, como associações culturais, esportivas e sociais. A questão consiste 

em saber se o ente público tem o dever de cobrar o valor de mercado pela cessão do uso dos 

bens públicos ou se pode estabelecer condições diferentes das verificadas no mercado ou até 

mesmo ceder o uso gratuitamente, considerando os propósitos culturais, esportivos e sociais 

promovidos pelas cessionárias. Sem prejuízo da solução que foi dada ao caso concreto, que 

leva em conta particularidades da legislação italiana,281 pode-se afirmar que o princípio da 

economicidade impõe o dever de que a gestão dos ativos públicos seja direcionada à obten-

ção da maior rentabilidade e, por conseguinte, aumentar as receitas originárias. Assim, a 

cessão gratuita ou por valor inferior ao de mercado constitui prática inconsistente com os 

objetivos econômicos da exploração do patrimônio público. De outro lado, o princípio da 

economicidade deve ser ponderado com outras normas ou interesses públicos perseguidos, 

que possuem tanta ou mais relevância daquilo que é buscado mediante a exploração econô-

mica dos seus ativos. Dessa forma, os fins culturais, esportivos ou sociais promovidos pelas 

entidades privadas sem fins lucrativos permitem a cessão gratuita dos bens públicos, ou por 

valores inferiores aos praticados no mercado, como forma de prestigiar outros fins previstos 

no ordenamento.  

 Interessante apontar que o Tribunal de Contas da União julgou regular a conduta de 

gestor do Senai/RR, em ponderação do princípio da legalidade, de um lado, e dos princípios 

da eficiência, da vantajosidade e da economicidade. O gestor agiu contrariamente à lei, por 

não ter cumprido o regulamento da entidade e por ter aderido a ata de registro de preços de 

órgãos e entidades da Administração Pública quando o Decreto n. 7.892/2013 não estende 

tal hipótese a entidades do Sistema S. Porém, ainda que não amparada na legislação, a con-

duta adotada foi considerada válida, pois o gestor justificou seu ato pela busca do melhor 

preço. Diante disso, asseverou o relator que “no caso concreto, devem os princípios da efi-

ciência e da vantajosidade preponderarem sobre o princípio da legalidade estrita, de forma a 

 
280 Cf. ITÁLIA. Corte dei Conti. Sezione Regionale di Controllo per le Marche. Del. N. 21/2018/PAR. 
Componente Relatore FABRIZIO CERIONI. Camera di consiglio del 15 marzo 2018. 
281 Cf. ITÁLIA. Corte dei Conti. Sezione Regionale di Controllo per il Veneto. Del. N. 716/2012/PAR. 
Componente Relatore FRANCESCO MAFFEI. Adunanza del 2 ottobre 2012. 
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prestigiá-los, eis que atendido, in casu, a eficiência, o interesse público e a economicidade 

do ato”.282 

 A falta de economicidade na exploração do ativo público pode ser compensada pela 

promoção de outros bens jurídicos igualmente relevantes e reconhecidos na Constituição. 

Diversas variáveis devem ser levadas em consideração pelo administrador público nas suas 

escolhas para a consecução do interesse público e o resultado, ainda que aparentemente an-

tieconômico, pode ser fundamentado por outras razões que levaram a uma alternativa em 

detrimento da outra. Em virtude disso, as causas que levaram ao prevalecimento de outros 

princípios sobre a economicidade devem ser sopesadas,283 pelo que a motivação dos atos 

administrativos ganha especial relevo, na medida em que, mediante a exposição clara e fun-

damentada dos motivos, pode-se evidenciar todos os fatores que levaram à escolha adotada 

e por quais razões (e em que medida) optou-se por privilegiar um princípio em detrimento 

da economicidade. 

 

3.4.3.2.2. Limitações fáticas. Restrições cognitivas e de processamento de dados 

 Além das limitações jurídicas comentadas acima, a economicidade está sujeita a li-

mitações fáticas, que acabam restringindo as escolhas do agente público. 

 Com efeito, há diversas críticas à racionalidade otimizadora. Estas críticas têm pon-

tos em comum, os quais, em resumo, comprovam que os agentes são, na prática, incapazes 

de maximizar de forma bem sucedida em decorrência de limitações às escolhas. É o que 

demonstram os expoentes da economia comportamental (behavioral economics), a qual ex-

pande os princípios econômicos ao aceitar que as decisões são afetadas por influências soci-

ais e psicológicas (além de cálculos racionais de custos e benefícios).284  

 Herbert Simon criou o conceito de bounded rationality (racionalidade limitada), de-

monstrando que cerceiam as escolhas as restrições cognitivas (que indicam alternativas em 

número inferior ao existente) e restrições ao processamento de informações ou dados (que 

limitam o cálculo dos benefícios ou sua ordem de preferência).285 Vernon L. Smith desen-

volveu o conceito de ecological rationality (racionalidade ecológica), de acordo com a qual 

 
282 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.678/2019, rel. min. VITAL DO RÊGO, PRIMEIRA 
CÂMARA, J: 26/3/2019. 
283 Cf. FIGUEIREDO, Marcelo. O controle da moralidade na Constituição. 1ª ed., 2ª tir. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2003, p. 98. 
284 Cf. BADDELEY, Michelle. Behavioural economics: a very short introduction. Oxford: Oxford University 
Press, 2017, p. 1. 
285 Cf. “A behavioral model of rational choice”. Quarterly Journal of Economics, vol. 69, n. 1, p. 99-118, 
fev./1955. 
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a racionalidade é maleável, pois é determinada por um dado contexto e pelas circunstân-

cias.286 Em sentido semelhante, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz trata da abertura à realidade 

pela boa Administração Pública e assevera que o agente deve ter a consciência de que suas 

opiniões e valorações estão balizadas por informações limitadas e incompletas. Aceitar nossa 

incapacidade de esgotar a compreensão significa acatar esta limitação, mas também empe-

nhar-se numa aproximação mais completa da realidade.287 

 A economia comportamental tem sido utilizada na definição de políticas públicas, 

como se verifica na indução de comportamentos pela manipulação de opções-padrão. Por 

exemplo, um dos problemas de saúde pública é a doação de órgãos, pois a demanda é muito 

maior do que a oferta. Assim, para encorajar as pessoas a doarem seus órgãos, sem excluir 

o direito individual de escolha, pode-se estabelecer como presunção legal que todos são do-

adores de órgão se não houver manifestação expressa em contrário. Vale dizer, em vez de a 

pessoa ter de manifestar inequivocamente sua vontade de ser doadora, inverte-se o padrão, 

pelo que todos são doadores a não ser que digam o contrário. Com isso, eleva-se o número 

de doações de órgãos, pois as pessoas em geral tendem a favorecer o status quo, mas pre-

serva-se a prerrogativa daqueles que não querem doar seus órgãos.288 

 Como demonstram G. Dosi e M. Egidi, a incerteza nos comportamentos humanos 

decorre da incompletude do conhecimento necessário para prever eventos futuros, adotar um 

curso de ação e controlar seus resultados. A incerteza pode ter duas origens: (i) a falta de 

todas as informações que seriam necessárias para tomar decisões com certos resultados (in-

certeza substantiva) e (ii) limitações sobre as capacidades cognitivas e de processamento de 

dados dos agentes para perseguir inequivocamente seus objetivos, dadas as informações dis-

poníveis (incerteza procedimental). A primeira fonte de incerteza origina-se da incomple-

tude do conjunto de informações e a segunda da incapacidade dos agentes em reconhecer e 

interpretar as informações relevantes, mesmo quando disponíveis (isto é, o conhecimento é 

incompleto, mas não a informação). Existem incertezas substantivas “fracas” (análogas a 

“riscos”), que são circunstâncias nas quais a incerteza deriva da falta de informações sobre 

a ocorrência de um evento específico dentro de uma lista conhecida de eventos, com razoável 

distribuição de probabilidades. As incertezas substantivas “fortes” envolvem a impossibili-

dade de definir as probabilidades ou os próprios eventos futuros. De outro lado, existem três 

 
286 Cf. “Constructivist and ecological rationality in economics”. The American Economic Review, vol. 93, n. 3, 
jun./2003, p. 465-508. 
287 Cf. Direito fundamental à boa administração pública. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 29-31. 
288 Cf. BADDELEY, Michelle. Behavioural economics: a very short introduction. Oxford: Oxford University 
Press, 2017, p. 119. 
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tipos distintos de abordagens para solucionar problemas considerando apenas as incertezas 

procedimentais. A primeira abordagem é ortodoxa e envolve a exploração extensiva de todas 

as possibilidades. Essa abordagem corresponde ao modelo clássico de maximização e é pos-

sível que não se consiga completar a tarefa, dado o seu alto esforço. A segunda abordagem 

é satisfatória, mediante a qual o agente utiliza critérios ad hoc para orientar suas buscas, sem 

considerar todas as possibilidades. Trata-se do uso de racionalidade limitada, como uma 

aproximação imperfeita (por limitações relacionadas à capacidade de processamento de da-

dos) à racionalidade completa. A terceira abordagem é a inovativa, que tenta procurar uma 

solução específica aplicável ao caso. Essa abordagem implica a desistência temporária da 

solução como um todo e procura resolver subdivisões do problema mediante a criação de 

representações genéricas e abstratas. As soluções criadas buscam resolver uma classe inteira 

de subproblemas que compartilham as mesmas características. Nenhuma dessas abordagens 

pode ser considerada a melhor sem levar em consideração a natureza e as condições do pro-

blema a ser solucionado. Em princípio, é impossível afirmar previamente se uma abordagem 

é melhor do que a outra em termos de tempo e recursos a serem despendidos.289 

 Portanto, cerceiam as escolhas do administrador público também as limitações fáti-

cas, circunstância que também deve ser levada em consideração pelos Tribunais de Contas 

ao examinar a economicidade do ato praticado. Nesse passo, deve o órgão controlador veri-

ficar se a decisão foi fundamentada em laudos, pareceres, estudos etc., e se o administrador 

público tomou as devidas cautelas em relação à adequação econômica do ato praticado, pois, 

caso isso se verifique, haverá inexigibilidade de conduta diversa.290 

 

3.4.4. A economicidade como postulado normativo aplicativo 

 Sem prejuízo do quanto exposto anteriormente, a economicidade também diz res-

peito à forma pela qual a Administração Pública promove seus fins. Isso decorre, inclusive, 

da constatação de que a compra mais vantajosa para atender o interesse público não é sempre 

a mais barata, e sim a que promove diversos fins. Portanto, a economicidade orienta ou es-

trutura o modo de aplicação dos recursos públicos.  

 
289 Cf. “Substantive and procedural uncertainty: an exploration of economic behaviours in changing environ-
ments”. Journal of Evolutionary Economics. Berlin, v. 1, n. 2, p. 145-168, 1991. 
290 A esse respeito, constata-se que o Tribunal de Contas da União já afastou a responsabilidade de gestora pela 
prática de pagamentos antecipados indevidos, pois a contraprestação de serviços havia sido atestada em pare-
ceres, cuja veracidade foi verificada pelo setor de contabilidade (cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. 
Acórdão n. 1.826/2017, rel. min. VITAL DO RÊGO, PLENÁRIO, J: 23/8/2017). 



117 
 

 

 Sob esse ponto de vista, a economicidade veicula um postulado normativo e implica 

o dever de a Administração Pública ser econômica na realização dos fins que lhe foram 

constitucionalmente atribuídos. Dito de outra maneira, a promoção dos fins atribuídos à Ad-

ministração deve observar o postulado da economicidade, que deve ser entendido como uma 

implicação decorrente desses fins e que impede a escolha de meios antieconômicos.  

 Do mesmo modo, o postulado da economicidade orienta a aplicação de outras normas 

jurídicas, como regras e princípios. Não é a economicidade nesse viés o objeto de aplicação 

ou ponderação, e sim o critério da aplicação de outras normas jurídicas,291 cuja prescrição é 

a de que as normas devem ser aplicadas de modo a não causar prejuízos ao erário. A econo-

micidade é, assim, metanorma de aplicação de outras normas. 

 Humberto Ávila sustenta, de maneira análoga, que a eficiência é um postulado nor-

mativo aplicativo que “estrutura o modo como a administração deve atingir os seus fins e 

qual deve ser a intensidade da relação entre as medidas que ela adota e os fins que ela per-

segue”. Para o citado autor, a eficiência “é implicação da própria atribuição de fins à admi-

nistração pública” e essa atribuição impede que a Administração escolha meios que não pro-

movam os fins de modo satisfatório (e não apenas adequado) em termos quantitativos, qua-

litativos e probabilísticos. O dever de eficiência administrativa é essa exigência mínima de 

promoção dos fins atribuídos à administração.292 

 Isso porque a eficiência não estabelece o dever de promover a realização de um es-

tado ideal de coisas, mas o modo como esse dever precisa ser aplicado. Trata-se de um dever 

de segundo grau (metanorma), que estabelece a estrutura de aplicação de outras normas (re-

gras e princípios), de tal forma que permite verificar os casos em que há violação às normas 

cuja aplicação se estrutura. O postulado da eficiência somente poderia ser violado eliptica-

mente, pois, a rigor, o que são violados são as regras e os princípios que deixaram de ser 

devidamente aplicados.293 A violação ao postulado significa, na verdade, que a norma estru-

turada não foi interpretada em conformidade com a sua estruturação. 

 Recorde-se que por trás dos postulados há sempre outra norma (regra ou princípio) 

cuja aplicação está sendo estruturada. Portanto, o que se viola na prática é a regra ou princí-

pio cuja aplicação está sendo orientada pela economicidade.  

 
291 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 135. 
292 “Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa”. Revista Eletrônica de Direito do Es-
tado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, out./nov/dez. 2005. Disponível na Internet: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 5/5/2020. 
293 Cf. ÁVILA, Humberto. “Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa”. Revista Ele-
trônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, out./nov/dez. 2005. Dispo-
nível na Internet: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 5/5/2020. 
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 Há postulados normativos meramente hermenêuticos, utilizados para a compreensão 

interna e abstrata do ordenamento jurídico, como, por exemplo, o postulado da unidade do 

ordenamento jurídico, que exige do intérprete o relacionamento entre a parte e o todo pelo 

emprego das categorias de ordem e de unidade. Há também postulados normativos aplicati-

vos, cuja utilização é necessária para solucionar questões que surgem com a aplicação do 

direito, especialmente antinomias contingentes, concretas e externas.294  

 A antinomia ocorre quando se podem imputar consequências incompatíveis aos mes-

mos pressupostos fáticos. Vale dizer, dentro do mesmo ordenamento se encontram diferentes 

orientações ante a presença da mesma hipótese (comportamento ou situação de fato), as 

quais não podem ser observadas simultaneamente. Em regra, as antinomias são solucionadas 

pelos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade. Essa solução é aplicável às antino-

mias internas (ou em abstrato), que ocorrem quando os pressupostos fáticos descritos pelas 

normas se superpõem conceitualmente, de tal forma que sempre que se pretender aplicar 

uma haverá conflito com a outra. Um exemplo é a norma que proíbe o aborto e a que permite 

o aborto quando a gestação implicar risco de morte para a mãe. Nesses casos, ou uma das 

normas não é válida ou a outra se aplica como regra especial (isto é, exceção da primeira). 

Isso não se verifica nos casos de antinomias contingentes ou externas, que surgem ocasio-

nalmente com a aplicação do direito, diante de um caso concreto, e não ocorrem dentro do 

ordenamento, e sim de circunstâncias externas. Nas antinomias contingentes ou externas não 

é possível definir em abstrato a contradição entre normas e não existe regra segura para 

resolver o conflito. Apenas diante de um caso concreto se verificará a concorrência de nor-

mas aplicáveis e nesse momento deve-se justificar a opção pela aplicação de uma norma em 

vez da outra.295 

 Os postulados normativos aplicativos estabelecem uma vinculação entre elementos e 

impõem uma determinada relação entre eles. Há postulados que são inespecíficos, porque 

veiculam ideias gerais e não contêm critérios orientadores de aplicação. Vale dizer, seus 

elementos e critérios não são específicos. É o caso da ponderação, que exige o sopesamento 

de quaisquer elementos (bens, interesses, valores, direitos, princípios) e não indica o critério 

mediante o qual tal sopesamento deve ser feito. De outro lado, há postulados específicos (ou 

condicionais) que dependem de determinados elementos e são pautados por determinados 

 
294 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 121-133. 
295 Cf. PRIETO SANCHÍS, Luis. “Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación”. Cuader-
nos de Derecho Público, n. 11, p. 9-30, mai./2011. 
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critérios. Um exemplo dessa categoria é o postulado da igualdade, cuja aplicabilidade de-

pende de situações nas quais haja o relacionamento entre dois ou mais sujeitos em função de 

um critério discriminador, buscando uma determinada finalidade. O postulado da igualdade 

somente pode ser aplicado ante a existência de elementos específicos, quais sejam, sujeitos, 

critério de discriminação e finalidade.296  

 A economicidade é um postulado normativo aplicativo específico, na medida em que 

sua aplicação depende de elementos específicos (ato financeiro e resultado pretendido) e é 

pautada por um determinado critério (a adequação econômica entre um e outro elemento). 

 Alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal confirmam a assertiva de que a 

economicidade é também um postulado normativo. A Suprema Corte declarou a inconstitu-

cionalidade de dispositivo de lei gaúcha que estabeleceu o dever de o Poder Executivo fazer 

constar, em toda peça publicitária de atos, programas, obras ou serviços realizados e/ou de 

campanhas, o custo para os cofres públicos de veiculação e publicação. Isso porque eventual 

abuso de contratação de publicidade estará sujeito à fiscalização ordinária das despesas pú-

blicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, “a exigência de que 

seja informado o valor da publicidade nos veículos de impressão e nos de áudio e imagem 

acarretará custos adicionais desnecessários ao erário estadual e, por conseguinte, ofensa ao 

princípio da economicidade”.297 A economicidade atua no caso como orientação na aplica-

ção das duas regras em disputa. De um lado, tem-se a regra comportamental prevista na lei 

gaúcha que obriga o Poder Executivo Estadual a divulgar em cada peça publicitária os res-

pectivos custos. De outro lado, tem-se a regra constitutiva que atribui ao Tribunal de Contas 

local a competência para examinar a correção desse tipo de despesa. Ao analisar o caso para 

a tomada de decisão, o Supremo Tribunal Federal acatou o argumento que afasta a aplicação 

da citada regra comportamental, na medida que a conduta nela exigida é dispensável por 

estar abrangida pelo objeto de fiscalização da Corte de Contas gaúcha (previsto na regra 

constitutiva). A divulgação dos custos publicitários (ato financeiro), que busca dar transpa-

rência aos gastos públicos, a fim de evitar despesas que pudessem comprometer o erário 

(resultado pretendido), gera um gasto adicional desnecessário aos cofres públicos (relação 

de adequação econômica) e, portanto, antieconômico. A decisão, embora não pareça ter sido 

essa a intenção, apresenta um raciocínio de certa forma perigoso e que deve ser evitado, no 

 
296 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 142-143. 
297 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 2.472/RS, rel. min. MAURÍCIO CORRÊA, rel. p. acórdão 
min. MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJ 9/3/2007. 
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sentido de que qualquer gasto que busque dar maior transparência aos atos da Administração 

seria desnecessário, na medida em que tais atos estão submetidos ao crivo do Tribunal de 

Contas. A transparência no mais das vezes facilitará o exercício das competências pela Corte 

de Contas, pelo que não deve ser afastada sem critério, unicamente porque gerará gastos que 

outrora não existiam. 

 Noutra oportunidade, o Supremo Tribunal Federal examinou complexo caso refe-

rente a concurso público ao cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, no qual múltiplos proces-

sos judiciais implicavam-se mutuamente, com decisões conflitantes entre si. Primeiramente, 

o Supremo Tribunal Federal deu provimento a recurso ordinário em mandado de segurança 

(RMS), para assegurar o direito dos impetrantes à convocação para a segunda etapa do con-

curso para Fiscal do Trabalho (antiga denominação do cargo), que consistia em curso de 

formação. Na sequência, os impetrantes propuseram reclamação em virtude do descumpri-

mento da decisão proferida no RMS, a qual foi julgada procedente para que as autoridades 

coatoras procedessem à nomeação dos impetrantes ao cargo (extrapolando, portanto, o pe-

dido formulado no writ de origem, que se circunscrevia ao direito dos impetrantes de parti-

ciparem da segunda etapa do concurso). Porém, o cumprimento do acórdão exarado na re-

clamação foi suspenso por liminar deferida em ação rescisória (AR) proposta pela União 

para desconstituição do julgado proferido no RMS. Muitos anos se passaram, o que implicou 

alteração no contexto fático, como a extinção da etapa do curso de formação no concurso 

público para o cargo em questão, e a AR foi ao final julgada improcedente pelo Supremo 

Tribunal Federal, restabelecendo-se a força impositiva do acórdão exarado na reclamação. 

Diante disso, a Suprema Corte foi instada, por meio de petição dos impetrantes na reclama-

ção, a dar seguimento à execução da decisão, oportunidade em que o Tribunal passou a dis-

cutir os termos em que deveria ser executado o julgado, isto é, para garantir a realização da 

segunda fase do concurso, conforme decidido no RMS e aceito pela União (que inclusive já 

tinha dado os primeiros passos para a contratação de pessoa jurídica que ministraria o curso 

de formação), ou para garantir a nomeação dos interessados ao cargo almejado, conforme 

decidido na reclamação e pleiteado pelos impetrantes. O Supremo Tribunal Federal decidiu, 

então, que a decisão a ser cumprida é aquela proferida na reclamação, por diversos motivos, 

dentre os quais cabe destacar a desnecessidade do gasto com a contratação de pessoa jurídica 

para organizar o curso de formação, em virtude dos “princípios” aplicáveis à Administração 
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Pública da economicidade e da eficiência, como se vê do seguinte trecho do voto do rela-

tor:298 

“Em quinto lugar, os Reclamantes possuem razão parcial quanto ao que 
pretendem, em virtude dos princípios aplicáveis à Administração Pública 
da economicidade e da eficiência, estampados, respectivamente, nos arti-
gos 70 e 37 da Constituição da República. A União já demonstrou estar 
disposta a realizar a segunda etapa do concurso, curso de formação, apenas 
para os aprovados contemplados no RMS 23.040. Para tanto, terá de con-
tratar uma pessoa jurídica e realizar um gasto absolutamente desnecessário 
e que não é desprezível em tempos de crise. E o mais provável é que a 
grande maioria, senão todos, os candidatos sejam aprovados neste curso de 
formação e que tenham de, em seguida, ser nomeados. Sob essa ótica, o 
curso de formação, apenas, implicaria duas consequências: a de gerar uma 
despesa com a contratação de uma empresa para organizar o curso e atrasar 
a nomeação dos candidatos por mais tempo além de mais de uma década 
do que já esperaram. Fica até a impressão de que o pretendido pela União 
é, na realidade, apenas postergar, por um pouco mais de tempo, a despesa 
decorrente da nomeação dos candidatos. Quanto ao tema, vale, aliás, des-
tacar que a própria União juntou aos autos documentos (fls. 615) notici-
ando que a pessoa jurídica a ser contratada para realizar o curso de forma-
ção na hipótese dos autos receberá R$1.245.437,48 (um milhão, duzentos 
e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito 
centavos) e, além disso, os que participarão do curso receberão uma bolsa 
no valor total de R$2.997.589,06 (dois milhões, novecentos e noventa e 
sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos). Uma absurda e 
desnecessária despesa de, aproximadamente, quatro milhões, duzentos e 
quarenta mil reais para a realização de um curso de formação que sequer 
existe nos dias de hoje”. 

 No caso citado, o postulado da economicidade (assim como o da eficiência) estrutura 

a aplicação do direito, ante o conflito entre duas normas individuais e concretas veiculadas 

por distintos acórdãos do Supremo Tribunal Federal proferidos em relação à mesma de-

manda. Os elementos específicos na hipótese são o curso de formação (ato financeiro) e o 

cumprimento da segunda etapa do concurso público (resultado pretendido), enquanto o cri-

tério (relação de adequação econômica) é a utilidade desse tipo de gasto considerando que 

tal etapa não mais subsiste nesse tipo de concurso. A orientação emanada pelo postulado da 

economicidade é a de que se deve priorizar a decisão que não gere gastos desnecessários 

para o erário. Para comprovar o afirmado, basta examinar os demais fundamentos adotados 

pela Suprema Corte para a tomada da decisão. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Fe-

deral assentou que o acórdão proferido no RMS foi complementado pelo julgado da recla-

mação, que determinou a nomeação dos impetrantes e não foi objeto de qualquer recurso, 

pelo que se operou a eficácia preclusiva da coisa julgada (a qual não poderia sequer ser 

desconstituída pela AR, na medida em que não foi objeto de impugnação tempestiva e espe-

 
298 Rcl n. 1.728 CumpSent/DF, rel. min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/4/2016. 
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cífica nos autos originários). Em segundo lugar, a Suprema Corte afastou o argumento de 

que a decisão proferida na reclamação seria extra petita, na medida em que, durante o julga-

mento da reclamação, o Tribunal concluiu que a extinção da segunda etapa do concurso de 

Auditor-Fiscal do Trabalho (o curso de formação) implicaria o direito à nomeação dos can-

didatos (logo, a decisão não se afastou do quando decidido no RMS). A inexistência da se-

gunda fase do concurso foi determinante para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse 

na reclamação o direito à nomeação dos impetrantes em vez da participação em uma etapa 

que deixou de existir por opção da própria União. Em terceiro lugar, porque como não existe 

mais essa etapa no concurso, devem ser consideradas as mudanças da situação fática na exe-

cução das decisões revestidas dos efeitos da coisa julgada, conforme prescreve o art. 471, I, 

do Código de Processo Civil de 1973,299 a fim de se adequar o pronunciamento judicial a 

uma nova realidade.300 

 Como se vê, a questão jurídica versada no precedente não é a violação à economici-

dade, e sim se o acórdão exarado na reclamação deve ou não ser aplicado, por aparentemente 

ter extrapolado o quanto discutido no RMS de origem. No entanto, a argumentação exposta 

no voto do relator demonstrou que a extinção da segunda etapa do concurso foi objeto de 

expressa ponderação na análise no julgamento da reclamação, sendo que a mudança no con-

texto fático permite que o magistrado reveja o conteúdo da sentença, conforme disposto no 

art. 471, I, do CPC/1973. Além disso, a União não recorreu do quanto decidido na reclama-

ção, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada. Ademais, caso a interpretação fosse 

diversa, a União seria obrigada a efetuar uma despesa pública desnecessária, para a realiza-

ção de curso de formação extinto há anos, pelo que o postulado da economicidade orienta a 

aplicação do acórdão proferido na reclamação em vez do acórdão exarado no RMS. 

 Em sentido semelhante é o precedente do Supremo Tribunal Federal que examinou 

a quantidade de vereadores para cada Município, diante do tamanho da respectiva população. 

A controvérsia jurídica gira em torno da interpretação da regra prevista na redação original 

do art. 29, IV, da Constituição,301 que criou três faixas de classificação sobre o critério de 

 
299 “Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, 
tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em 
que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. 
300 O Supremo Tribunal Federal lançou mão, ainda, de outros dois fundamentos, como a inalterabilidade da 
coisa julgada em função de decisão monocrática que determinou o arquivamento dos autos durante o proces-
samento da AR, bem como a inexigibilidade, sob o prisma da razoabilidade, de que pessoas aprovadas em 
concurso público há mais de 20 (vinte) anos se submetam a um curso de formação capaz de ensejar a reprova-
ção como se nada tivesse ocorrido na vida dos candidatos durante todo esse tempo. 
301 “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...) IV - nú-
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proporcionalidade do número de vereadores para os Municípios. Duas interpretações são 

possíveis: de acordo com a primeira, observados os parâmetros máximo e mínimo, o Muni-

cípio tem autonomia para fixar o número de vereadores; para a segunda, a composição da 

Câmara de Vereadores deve obedecer a critérios aritméticos que legitimem a proporcionali-

dade constitucional. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a segunda interpretação de-

veria prevalecer, asseverando que o inciso IV, do art. 29, da Constituição prescreve que o 

número de vereadores deve ser proporcional à população do Município, o que restaria sem 

sentido caso o legislador municipal pudesse definir a composição das Câmaras de Vereado-

res respeitando apenas os limites máximo e mínimo. A reforçar a argumentação, o relator 

assentou em seu voto que a solução apresentada atende aos princípios da moralidade, impes-

soalidade e economicidade dos atos administrativos.302  

 Novamente, o que se verifica no precedente citado é que a economicidade serviu 

como postulado normativo para orientar a aplicação da regra prevista no art. 29, IV, da Cons-

tituição, na medida em que evita que Municípios com população reduzida tenham gastos 

(ato financeiro) em excesso (relação de adequação econômica) por possuir o mesmo número 

de vereadores (resultado pretendido) daqueles com população mais elevada, o que causaria 

prejuízo ao erário. 

 Constata-se na jurisprudência da Suprema Corte, ainda, a existência de outros prece-

dentes que poderiam ter sido solucionados mediante a aplicação do postulado da economi-

cidade. É o caso da controvérsia travada em torno da parte final do inciso III, do art. 2º, da 

Lei n. 8.745/1993, que considera necessidade temporária de excepcional interesse público a 

realização de outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a qual foi solucionada pelo Supremo Tribunal Fe-

deral pela aplicação do postulado da eficiência. O autor da ação pleiteou a declaração de 

inconstitucionalidade desse dispositivo, por violação ao inciso IX, do art. 37, da Constitui-

ção, de acordo com o qual a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A ministra Cármen 

Lúcia, relatora do acórdão, assentou que pode haver a contratação para atender a necessida-

des temporárias de uma atividade que pode, ou não, ser permanente e própria do órgão da 

 
mero de Vereadores proporcional à população do Município, observados os seguintes limites: a) mínimo de 
nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes; b) mínimo de trinta e três e 
máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes; c) 
mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões de habi-
tantes”. Posteriormente, a redação do dispositivo foi alterada pela Emenda Constitucional n. 58/2009. 
302 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 197.917/SP, rel. min. MAURÍCIO CORRÊA, TRIBUNAL 
PLENO, DJ 7/5/2004. 
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Administração Pública. As atividades de estatística e pesquisa são permanentes e próprias 

do IBGE, mas sua intensidade e seu volume não são contínuos, razão pela qual deve-se ad-

mitir a contratação temporária para atender à necessidade momentânea de pessoal suficiente 

para dar andamento a trabalhos em períodos de intensa demanda, pois nesses momentos o 

IBGE precisará de maior alocação de recursos humanos. Caso se realizasse o concurso pú-

blico, com o término da demanda sazonal, haveria a impossibilidade de dispensa dos servi-

dores, o que incharia a estrutura estatal, o que é incompatível com o “princípio” da eficiência, 

que impede tornar permanente uma despesa que pode ser temporária. O teor da decisão in-

dica que, na verdade, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que a contratação 

de pessoal temporário para a realização de pesquisas pelo IBGE se enquadra no suposto 

descrito pelo inciso IV, do art. 37, da Constituição (“necessidade temporária de excepcional 

interesse público”) e essa conclusão foi orientada, no caso, pela aplicação de um postulado 

(eficiência). Porém, a controvérsia deveria ser solucionada à luz do postulado da economi-

cidade, que é a norma de segundo grau que orienta a aplicação de outras normas de sorte que 

a Administração Pública observe a relação de adequação econômica entre o ato financeiro e 

o resultado pretendido. Se fosse realizado o concurso público (resultado pretendido), com 

todos os gastos de pessoal que lhe são inerentes (ato financeiro), haveria a escolha de alter-

nativa menos econômica, com gastos incompatíveis com a demanda de trabalho exigida dos 

pesquisadores (relação de adequação econômica).303 

 Para concluir, tem-se, portanto, que a economicidade, na forma como prevista no art. 

70 da Constituição, apresenta três dimensões normativas distintas e pode ser aplicada como 

norma de primeiro grau – regra constitutiva de delimitação material da competência do con-

trole externo e princípio da atividade financeira –, ou ainda, como norma de segundo grau, 

podendo orientar a aplicação de outras normas jurídicas para a tomada de decisão. Não obs-

tante, existem ainda regras comportamentais previstas na legislação infraconstitucional que 

promovem a economicidade da atividade financeira. A seguir, serão expostas brevemente 

algumas delas. 

 

3.4.5. Regras comportamentais que promovem a economicidade 

 Para concluir este capítulo, cabe mencionar ainda algumas regras comportamentais 

previstas na legislação infraconstitucional que promovem a economicidade da atividade fi-

nanceira do Estado. 

 
303 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 3.386/DF, rel. min. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL 
PLENO, DJe 24/8/2011. 
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 Alguns exemplos já foram citados no decorrer deste capítulo. É o caso dos dispositi-

vos da Lei n. 8.666/1993 que estabelecem preços máximos e mínimos para as contratações 

públicas, além do dever de o administrador observar parâmetros de mercado. Também foram 

citadas as regras previstas na Lei n. 8.666/1993 que exigem a avaliação dos bens públicos 

antes de sua respectiva alienação. Outrossim, foram avaliadas as regras previstas nas Leis de 

Diretrizes Orçamentárias da União para os exercícios de 2000 em diante, que fixam índices 

oficiais (CUB, SINAPI e SICRO) como limite máximo de preços de obras públicas. 

 De outro lado, foi vista a regra prevista nos arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/1964, os 

quais impedem a antecipação de pagamentos aos fornecedores de bens e serviços, isto é, o 

pagamento antes que a prestação seja cumprida. Sobre o tema, Sérgio Assoni Filho ressalta 

o seguinte:304 

“Dessa forma, além de materializar o vínculo obrigacional assumido pela 
Administração Pública, a liquidação prévia do valor a ser satisfeito pelos 
agentes públicos é ainda profícua por colocar em evidência se houve ou 
não o devido adimplemento por parte do credor potencial da obrigação, 
haja vista que o pagamento da despesa pública pressupõe que este último 
também tenha observado as condições legais e contratuais que lhe compe-
tiam”. 

 Em complemento, o art. 40, XIV, “d”, da Lei n. 8.666/1993 estabelece uma exceção 

a essa vedação, admitindo a realização de pagamentos antecipados pela Administração Pú-

blica, desde que haja a previsão de descontos. 

 Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, foi apontado o art. 14, §3º, que excep-

ciona do regime jurídico das “renúncias de receita” o cancelamento de débito cujo montante 

seja inferior aos respectivos custos de cobrança. 

 Nesse contexto, o art. 12, III, da Lei n. 8.666/1993 exige como requisito a ser adotado 

nos projetos básicos e nos projetos executivos de obras e serviços a “economia na execução, 

conservação e operação”. Registre-se o entendimento de Jessé Torres Pereira Júnior, para 

quem os incisos do art. 12 da Lei n. 8.666/1993 veiculam recomendações triviais e comuns 

a qualquer projeto, possuindo caráter mais didático do que jurídico-administrativo, pois a 

depender da natureza do objeto, tais requisitos serão incompatíveis com a obra ou serviço a 

ser executado (como o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 

existentes no local para execução, conservação e operação, previsto no inciso IV do dispo-

sitivo).305 

 
304 “Arts. 58 a 70”. In: CONTI, José Mauricio (coord.). Orçamentos públicos: a Lei 4.320/1964 comentada. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 188-189. 
305 Cf. Comentários à nova lei das licitações públicas. 2ª tir. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 70-71. 
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 O art. 15, I e II, da Lei n. 8.666/1993 estabelece que as compras, sempre que possível, 

deverão atender ao princípio da padronização e ser processadas através de sistema de registro 

de preços. Por tal sistema, “a Administração poderá efetivar aquisições de modo mais eficaz. 

Não necessitará multiplicar longos e complexos procedimentos, que resultam onerosos e 

inúteis”.306 

 Igualmente, o art. 15, IV, da Lei n. 8.666/1993 estabelece que as compras, sempre 

que possível, deverão “ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aprovei-

tar as peculiaridades do mercado, visando economicidade”. Como assevera Jessé Torres Pe-

reira Júnior, o dispositivo “compatibiliza-se com o controle de economicidade cometido ao 

Tribunal de Contas pelo art. 70 da CF/88”, além de sacrificar, “com boas razões, o interesse 

do planejamento global em favor do interesse de comprar pelo preço de mercado”.307  

 No mesmo diapasão, o art. 23, §1º, da Lei n. 8.666/1993 prevê que as obras, serviços 

e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se com-

provarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem 

perda de economia de escala. A intenção do legislador é ampliar a competividade entre os 

interessados, pois “a competição produz redução de preços e se supõe que a Administração 

desembolsará menos, em montantes globais, através da realização de uma multiplicidade de 

contratos de valor inferior do que pela pactuação de contratação única”.308 

 Já o art. 15, V, da Lei n. 8.666/1993 prescreve que as compras deverão, sempre que 

possível, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Adminis-

tração Pública. Assim, deve haver grande intercâmbio entre os registros e preços dos dife-

rentes órgãos e entidades da Administração, para evitar discrepâncias nos valores de aquisi-

ção de bens e serviços semelhantes por distintos setores. Logo, respeitando-se eventuais dis-

paridades decorrentes das características de materiais ou de contingências momentâneas de 

mercado, os preços deverão ser compatíveis com a média obtida em compras efetuadas por 

outros órgãos e entidades da Administração Pública.309 

  

 
306 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16ª ed., rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 247. 
307 Comentários à nova lei das licitações públicas. 2ª tir. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 81. 
308 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16ª ed., rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366. 
309 Cf. PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à nova lei das licitações públicas. 2ª tir. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1993, p. 81. 
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OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O CONTROLE EXTERNO. A 

FISCALIZAÇÃO QUANTO À ECONOMICIDADE NAS FUNÇÕES 

DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

 

Abolida, assim, a escravatura a modelos calcados apenas em regras, 
toma a dianteira o compromisso com a vitalidade do sistema constitucio-

nal, em cujo seio, avultam princípios, objetivos e direitos fundamentais 
dotados de aplicabilidade direta e imediata, sem que isso signifique me-

nosprezo às regras. Quer dizer, não se trata, à máxima evidência, nem de 
remota adesão ao principialismo retórico ou ornamental mas de empres-
tar, em tons inéditos, robustez normativa ao sistema e aproximação con-

creta dos seus objetivos. 
Juarez Freitas, 2005 

 

 

4.1. O controle da Administração Pública 

 Segundo De Plácido e Silva, o termo “controle” é derivado do francês contrôler, que 

significa “registrar”, “inspecionar” e “examinar”, bem como do italiano controllo, que sig-

nifica “registro” e “exame”. O vocábulo é admitido na técnica comercial para indicar a “ins-

peção” ou “exame” dos documentos e operações registradas nos estabelecimentos comerci-

ais. Assim, o termo significa a “fiscalização organizada dentro do próprio estabelecimento 

para controlar todos os negócios que se vão realizando”, ou ainda, “a fiscalização geral e 

periódica, promovida na escrita ou contabilidade de um estabelecimento, por meio de técni-

cos ou contadores vindos de fatora, a pedido do próprio comerciante ou por imposição de 

seus credores ou banqueiros”.310 

 Os significados trazidos acima veiculam a ideia de que o controle pode ser executado 

ou pelo próprio controlado (autocontrole) ou por um terceiro – neste caso, por determinação 

própria ou de outrem. No entanto, o controle se resumiria a um exame ou inspeção mera-

mente formal de livros e documentos contábeis, a fim de verificar a correta escrituração dos 

negócios praticados. Como visto acima, o controle externo, regulado pelos arts. 70 e seguin-

tes da Constituição, abrange muito mais do que o simples exame formal da atividade finan-

ceira do Estado. 

 O termo “controle”, em verdade, possui diversas acepções, as quais foram expostas 

com profundidade por Odete Medauar a partir das lições de Bergeron. Tais acepções são as 

 
310 Vocabulário jurídico. 32ª ed. atual. por Nagib Slaibi Filho e Priscila Pereira Vasques Gomes. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016, p. 386. 
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seguintes: “dominação”, “direção”, “limitação”, “vigilância” ou “fiscalização”, “verifica-

ção” e “registro”. Para a citada autora, o controle da Administração Pública não se reduz a 

um ou dois significados do termo, revelando, em verdade, diversas alternativas. Após anali-

sar os elementos conceituais de vários autores (como Giannini, Bergeron, Forti, Berti e Tu-

miati), Odete Medauar constrói seu próprio conceito de controle da Administração, que con-

siste na “verificação da conformidade da atuação desta a um cânone, possibilitando ao agente 

controlador a adoção de medida ou proposta em decorrência do juízo formado”.311 

 O conceito de Odete Medauar veicula dois elementos que são comuns a outras defi-

nições do termo “controle”, quais sejam: (i) a averiguação da relação de conformidade do 

ato controlado com um modelo ou padrão considerado ideal e, como decorrência da conclu-

são obtida nesta averiguação, (ii) a possibilidade do agente controlador tomar alguma me-

dida visando à correção de eventuais erros ou desvios encontrados.  

 Ana Carla Bliacheriene assevera nesse sentido que, “para que haja controle, se faz 

necessária a aproximação ou confrontação entre o objeto controlado e a coisa que lhe sirva 

de padrão ideal e de escala de valor para a apreciação da autoridade controladora”.312  

 Para Hely Lopes Meirelles, o controle representa “a faculdade de vigilância, orienta-

ção e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de ou-

tro”.313  

 Já Maria Sylvia Zanella Di Pietro define o controle da Administração Pública como 

“o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, 

Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os 

princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico”.314 

 As lições mencionadas acima destacam outras duas características importantes para 

a definição de controle.  

 A primeira característica é a de que o controle não é exercido apenas pelo próprio 

agente controlado (autocontrole). Em vez disso, o controle pode ser atribuído a outro órgão, 

autoridade ou Poder. Miguel Seabra Fagundes assevera a esse respeito que, para garantir a 

submissão da Administração Pública à ordem jurídica, existe um tríplice sistema de controle 

de suas atividades, que abrange o controle administrativo, o controle legislativo e o controle 

jurisdicional. O controle administrativo configura um autocontrole dentro da própria Admi-

 
311 Controle da administração pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 14-22. 
312 Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 132-133.  
313 Direito administrativo brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 713. 
314 Direito administrativo. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 599. 
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nistração e “tem por objetivos corrigir os defeitos de funcionamento interno do organismo 

administrativo, aperfeiçoando-o no interesse geral, e ensejar reparação a direitos ou interes-

ses individuais, que possam ter sido denegados ou preteridos”. O controle administrativo 

pode ser exercido de ofício, por meio disciplinar ou de instruções, ou ainda, por provação 

dos interessados, por meio de recursos administrativos que são interpostos dos graus inferi-

ores da Administração para os superiores. Por sua vez, o controle legislativo ou parlamentar 

compete ao Poder Legislativo e é eminentemente político, verificando as atividades admi-

nistrativas sob o ponto de vista da legalidade e da conveniência ao interesse coletivo. O 

controle legislativo é exercido mediante interpelações, inquéritos, tomadas de contas etc. 

Para o autor, o controle legislativo tem alcance bastante restrito no regime político brasileiro, 

exercendo maior influência no processo de elaboração orçamentária, a qual é “completada 

pela função fiscalizadora, exercida por meio do processo de responsabilidade”. Por fim, o 

controle jurisdicional é aquele exercido pelo Poder Judiciário.315 Logo se vê que o ilustre 

autor não insere na sua classificação o controle exercido pelos Tribunais de Contas em rela-

ção à atividade financeira, o qual, pelas premissas adotadas, se inseriria no controle legisla-

tivo. 

 A segunda característica é a de que a averiguação da relação de conformidade entre 

o ato e um modelo ou padrão é feita a partir da aplicação de diferentes tipos de normas 

jurídicas, isto é, regras e princípios.316 Se no passado o controle das escolhas públicas se 

limitava à averiguação de sua conformidade com as regras, hoje o controle adentra no campo 

dos princípios.  

 O Supremo Tribunal Federal decidiu nesse sentido que “no passado, os Tribunais de 

Contas voltavam sua atenção para o controle de estrita legalidade da atuação dos adminis-

tradores públicos e de terceiros que tenham recebido ou arrecadado recursos públicos”. Po-

rém, de acordo com a Constituição atual, “as Cortes de Contas implementam um autêntico 

controle de legitimidade, economicidade e eficiência, porquanto devem aferir a compatibi-

lidade dos atos praticados por aqueles que são controlados com a plenitude do ordenamento 

jurídico”.317 

 
315 O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7ª ed. atualizada por Gustavo Binenbojm. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005, p. 124-132. 
316 A classificação que divide as normas jurídicas em regras e princípios será retomada mais adiante neste 
capítulo. 
317 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 33.340/DF, rel. min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 
3/8/2015. 
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 Diante do exposto até aqui, tem-se que o controle é uma faculdade ou poder atribuído 

a Poder, órgão ou autoridade a fim de averiguar a relação de conformidade de uma conduta 

diante de um modelo ou padrão extraído de normas jurídicas a fim de corrigir os eventuais 

erros ou desvios de tal conduta. Trazendo essas considerações para o escopo da tese, pode-

se afirmar que o controle externo é a competência atribuída aos Tribunais de Contas para 

fiscalizar a atividade financeira do Estado sob os aspectos da legalidade, legitimidade e eco-

nomicidade (além da aplicação das subvenções e das renúncias de receitas), nos termos dos 

arts. 70 e seguintes da Constituição Federal de 1988, podendo as Cortes de Contas, no exer-

cício desse desígnio, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos 

públicos (art. 71, II), aplicar sanções aos responsáveis caso seja praticada conduta ilegal (art. 

71, VIII), assinar prazo para que sejam adotadas as providências necessárias ao cumprimento 

da lei (art. 71, IX) e sustar a prática do ato impugnado, se não atendida a sua determinação 

(art. 71, X). 

 Válido mencionar, em sentido diverso, o entendimento de Amauri Feres Saad, para 

quem os diversos significados atribuídos ao termo “controle” estão atrelados a duas orienta-

ções antagônicas. A primeira relaciona-se ao contraste de uma atuação estatal em compara-

ção com algo, isto é, que compreende o controle como uma verificação de juridicidade, sem 

que ocorra integração de vontade do controlador sobre o controlado. A segunda refere-se à 

ideia de direção, influência ou supremacia de um sujeito na formação da vontade do outro 

(principalmente a do controlador sobre a do controlado) e compreende o controle como uma 

atividade de ampla sindicabilidade. Segundo o autor, apenas a primeira concepção presta-se 

à cogitação técnico-jurídica, porque o controle significa sempre uma análise de juridicidade, 

não devendo ser compreendido a partir de elementos estranhos a essa análise.318 No entanto, 

como visto acima, a Constituição Federal prevê expressamente dentre as atribuições do Tri-

bunal de Contas a competência para determinar a correção de atos, que poderão ser sustados 

caso não seja atendida a determinação da Corte de Contas, além da possibilidade de aplicar 

sanções etc. É certo que tais atribuições não se inserem propriamente na análise de confor-

midade da atividade financeira às normas jurídicas, e sim são consequências de dita análise. 

Contudo, extrai-se do texto constitucional, em linha com o pensamento doutrinário exposto 

anteriormente, que o controle abrange não apenas a averiguação da conformidade dos atos 

com as normas jurídicas, mas também a correção dos eventuais desvios apurados. 

 
318 Cf. Do conceito de controle da administração pública no direito administrativo brasileiro. Tese de 
doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 
São Paulo, 2016, p. 26-32. 
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 Odete Medauar assinala nesse viés que a característica essencial do controle é a com-

petência do órgão controlador para aplicar sanções.319 Em contrapartida, Ana Carla Bliache-

riene retoma a ideia de conformidade do ato com um padrão ou standard extraído das normas 

jurídicas e ressalta que o controle serve de mecanismo para garantir a submissão ao que foi 

previamente determinado, assim como a correção de rumos. A punição, para a citada autora, 

não é o fim ou o objetivo do controle, mas se presta a lhe dar efetividade,320 entendimento 

que parece acertado, na medida em que o controle busca fiscalizar se as normas jurídicas 

que regulam a atividade financeira do Estado estão sendo devidamente cumpridas, além de 

corrigir eventuais desvios, e a competência para a aplicação de sanções serve de instrumento 

para que o controle ou as normas sejam levados a sério, ou mesmo para inibir a prática de 

atos contrários ao direito. O conceito de controle de Ana Carla Bliacheriene, que ora se adota 

como referencial teórico para a tese, é o seguinte:321 

“(...) conceitua-se controle como todo e qualquer ato, formal ou informal, 
praticado pelos sujeitos legitimados; que visem a melhoria de processos, 
correções de rumos e punição de eventuais desvios no agir, dos agentes 
públicos estatais ou terceiros que lhes façam às vezes; no exercício de ati-
vidade administrativa ou de interesse público que possa causar impactos 
sociais ou impactos econômico-financeiros ao patrimônio econômico do 
Estado”. 

 Especificamente em relação ao controle da execução orçamentária, Marcus Abraham 

diferencia o acompanhamento, a fiscalização e o controle do orçamento. O acompanha-

mento pode ser feito por qualquer interessado na execução orçamentária, a partir dos dados 

divulgados pela Administração Pública. Por seu turno, a fiscalização “refere-se à certifica-

ção feita pelos órgãos competentes (Tribunal de Contas, Controladorias etc.) de que na exe-

cução do orçamento estejam sendo atendidos os princípios e as regras pertinentes, buscando-

se identificar possíveis irregularidades”. Já o controle da execução orçamentária “envolve a 

correção de eventuais irregularidades encontradas na sua execução”.322 Como se vê, o refe-

rido autor dissocia a verificação da conformidade dos atos (correspondente à fiscalização) 

do controle em si, que se refere à correção das irregularidades identificadas. Thiago Marrara, 

em sentido semelhante, segrega de forma bastante evidenciada a fiscalização das suas impli-

cações, embora, ao contrário de Marcus Abraham, entenda que o controle compreenda todas 

 
319 Cf. Controle da administração pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 22. 
320 Cf. Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 138. 
321 Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 141. 
322 Curso de direito financeiro brasileiro. 5ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 357-358. 
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essas atividades, bem como que as sanções podem ser aplicadas por ente diverso do agente 

controlador, verbis:323 

“Em um primeiro momento, controle pressupõe conhecimento sobre 
uma situação ou realidade (controle de meio) ou sobre a consecução 
de um objetivo (controle de resultado). O conhecimento se origina 
da fiscalização, do acompanhamento, do monitoramento. Em um se-
gundo momento, a partir da informação acerca do objeto controlado 
(situação ou resultado) e, por natural, da verificação de que algo se 
mostra insatisfatório, irregular ou fora de lugar imposto por critérios 
pré-determinados, o controle dá origem à correção, à reorientação, à 
reordenação, ao conserto mediante técnicas administrativas de con-
validação, confirmação, anulação, revogação, cassação etc. Ele pode 
ocasionar, ainda, sanções negativas (punições disciplinares, penais 
etc.) ou positivas (como recompensa, premiação, bônus etc.), não 
obrigatoriamente determinadas pelo próprio controlador”. 

 O controle é uma decorrência, primeiramente, da separação de poderes.324 Esse pen-

samento remonta às ideias de Montesquieu, de acordo com o qual, para se garantir as liber-

dades individuais, o mesmo poder não pode recair sobre a mesma pessoa ou grupo de pes-

soas. Não haveria liberdade se o poder legislativo estivesse reunido ao poder executivo, na 

medida em que aquele responsável por fazer as leis seria o mesmo a executá-las, ou se o 

poder de julgar as leis estivesse incumbido à mesma pessoa ou grupo de pessoas responsável 

por criá-las, e daí por diante. Nas palavras do autor, “tudo estaria perdido se o mesmo ho-

mem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três poderes: 

o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas 

entre os particulares”.325 Esse princípio liberal subsiste nos Estados Democráticos, que fo-

ram se transformando e se desenvolvendo em Estados cada vez mais complexos, mediante 

a criação de novos órgãos constitucionais, diversos da tríade de poderes clássicos, ou de 

órgãos auxiliares aos três poderes, ora com estatura constitucional ora criados por leis infra-

constitucionais, com competências próprias para vigilância do Executivo ou para auxiliar o 

Parlamento na função de controle.326 Gabriel Heller e Guilherme Carvalho e Sousa vão além 

e concluem que o “dogma da tripartição de poderes e funções, conquanto aparentemente 

 
323 “Controle interno da administração pública: suas facetas e seus inimigos”. In: MARRARA, Thiago; 
AGUDO GONZÁLEZ, Jorge (coords.). Controles da administração e judicialização de políticas públicas. São 
Paulo: Almedina, 2016, p. 48. 
324 Cf. AGUDO GONZÁLEZ, Jorge. “La función administrativa de control: bases para un sistema de justicia 
administrativa en el ordenamiento jurídico español”. In: MARRARA, Thiago; AGUDO GONZÁLEZ, Jorge 
(coords.). Controles da administração e judicialização de políticas públicas. São Paulo: Almedina, 2016, p. 
11. 
325 O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 168. 
326 Cf. GARCÍA ROCA, Javier. “Del principio de la división de poderes”. Revista de Estúdios Políticos (Nueva 
Época), v. 108, p. 41-75, abr./jun. 2000. 
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adotado em seu modelo puro pelo constituinte, encontra-se superado em razão da positivação 

de novas funções e de novos centros de imputação do poder estatal”. A conclusão dos autores 

baseia-se na premissa de que as funções devem ser dissociadas a partir dos deveres-poderes 

atribuídos pela Constituição Federal aos diversos órgãos, dentre os quais o Tribunal de Con-

tas, o qual é responsável pelo controle externo da Administração Pública ao lado do Poder 

Legislativo. Dessa forma, o controle externo pode ser definido como uma função específica 

e autônoma e que é “conformada por competências constitucionais próprias com a finalidade 

de proteger o erário e garantir a boa administração”.327 

 Outro fundamento do controle é o próprio Estado de Direito, em virtude do qual toda 

a atividade administrativa é regida por regras e princípios jurídicos, cabendo aos administra-

dores observarem o quanto disposto no ordenamento. Para tanto, o controle é necessário a 

fim de verificar a conformidade da atividade administrativa com as normas vigentes. Esse é 

o pensamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual destaca ser consequência direta 

do Estado de Direito que toda a atividade estatal esteja regrada por normas jurídicas, razão 

pela qual é indispensável que haja um mecanismo controlador, a fim de que seja observada 

a legalidade nas condutas estatais.328 Em outra oportunidade, o mencionado autor assevera 

que a Administração Pública sujeita-se a múltiplos controles para que se impeça que ela se 

desgarre de seus objetivos, ou que descumpra as normas jurídicas, ou que viole interesses 

públicos ou particulares.329 Aliomar Baleeiro, em sentido semelhante, afirma que “de nada 

valeria a competência do Poder Legislativo para aceitar ou rejeitar o programa de governo, 

autorizar ou vedar receitas e despesas, se não tivesse meios e órgãos técnicos de fiscalização 

da execução orçamentária”.330 Em tempo, o controle, de acordo com o disposto no art. 6º, 

V, do Decreto-lei n. 200/1967, configura um dos princípios fundamentais da Administração 

Pública, do que se pode concluir que a função de controle é consequência direta do Estado 

de Direito. 

 Por fim, cabe salientar que o controle da execução orçamentária evidencia o processo 

de verificação e aperfeiçoamento dos planos elaborados pela Administração Pública.331 

Celso Antônio Bandeira de Mello destaca nesse sentido que o contraste da conduta vinculada 

 
327 “Função de controle externo e função administrativa: separação e colaboração na Constituição de 1988”. 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 278, n. 2, p. 71-96, mai./ago. 2019. 
328 Cf. “Funções do Tribunal de Contas”. Revista de Direito Público, n. 72, p. 133-150, out./dez. 1984. 
329 Cf. Curso de direito administrativo. 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 961. 
330 Uma introdução à ciência das finanças. 16ª ed. rev. e atual. por Dejalma de Campos. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 530. 
331 Cf. ROSAS, Roberto. “Aspectos dos Tribunais de Contas”. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, v. 101, p. 44-52, jul./set. 1970. 
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a normas jurídicas não cria grandes dificuldades. No entanto, quando a atuação administra-

tiva está caracterizada pela discricionariedade, o exame da legitimidade da sua atuação pode 

se revelar tormentoso, pois, nesse caso, deve-se examinar se o administrador público extra-

polou a discricionariedade, o que pode ocorrer por diversas razões, como nos casos de desvio 

de poder.332  

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta com razão que a averiguação da conformidade 

da despesa pública com as regras e princípios vigentes no ordenamento jurídico abrange não 

apenas o exame formal dos atos financeiros, mas também a averiguação da eficiência e do 

resultado.333 A eficiência e o resultado dos atos financeiros possuem relação estreita com a 

economicidade, mas com esta não se confundem (isto é, não podem ser tidos como sinôni-

mos). Tais aspectos podem ser examinados pelos Tribunais de Contas no exercício do con-

trole externo, por demandarem sua expertise técnica. De outro lado, a conveniência e opor-

tunidade, por serem afetas à discricionariedade dos atos administrativos, somente podem ser 

aferidas pelo controle interno.334 A obediência da economicidade como limite ao poder dis-

cricionário será objeto de capítulo específico mais adiante. Por ora, cabe examinar os dife-

rentes tipos do controle da atividade financeira, culminando na análise do controle de lega-

lidade (formal) e de mérito (substancial) do ato financeiro. 

 

4.2. Diferentes tipos de controle 

 A depender do critério adotado, o controle da atividade financeira do Estado pode ser 

classificado em diferentes tipos, conforme examinado a seguir. 

 

4.2.1. Controle interno ou externo 

 No que tange à origem, o controle financeiro pode ser interno ou externo.  

 O controle interno é realizado dentro da organização do próprio Poder ou órgão res-

ponsável pelo ato de conteúdo financeiro. O controle interno não deve ser confundido com 

o autocontrole (fiscalização desempenhada pela própria autoridade que editou o ato) ou com 

o controle hierárquico, na medida em que inexiste relação de hierarquia e subordinação, e 

sim separação das funções executora e controladora dentro da Administração.335 O controle 

 
332 Cf. Curso de direito administrativo. 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 961. 
333 Cf. Direito administrativo. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 598. 
334 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2011, p. 717 (destaques do original). 
335 Cf. CONTI, José Mauricio; CARVALHO, André Castro. “O controle interno na Administração Pública 
brasileira: qualidade do gasto público e responsabilidade fiscal”. Revista Direito Público, v. 8, n. 37, p. 201-
220, 2011. A despeito do controle interno realizar-se dentro do próprio Poder ou órgão, o Supremo Tribunal 
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interno está previsto no art. 74 da Constituição Federal, de acordo com o qual todos os Po-

deres manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, para as finalidades discri-

minadas nos seus incisos. 

 Já o controle externo é efetivado por órgão estranho à estrutura interna daquele que 

praticou o ato. Esse tipo de controle é tradicionalmente atribuído ao Poder Legislativo, con-

siderado como o “Poder Financeiro”, pois cabe a ele autorizar a cobrança de tributos e a 

realização de gastos públicos, além de tomar contas dos que administram bens e recursos 

públicos.336 O controle externo da atividade financeira está regulado nos arts. 70 e seguintes 

da Constituição Federal. 

 

4.2.2. Controle prévio, concomitante ou posterior 

 O controle da atividade financeira pode variar também quanto ao momento em que 

realizado. Assim, o controle pode ser prévio, concomitante ou posterior.  

 Conforme ensina Helio Saul Mileski, o controle prévio “antecede a realização do ato 

administrativo, no sentido de evitar procedimento contrário à lei e ao interesse público, com 

o intuito de manter a ação administrativa dentro de princípios adequados à boa prestação de 

serviços públicos”. O controle concomitante, por seu turno, “é exercido no momento em que 

se realiza a atividade administrativa, acompanhando a regularidade da ação desenvolvida 

pela Administração Pública, com o objetivo de evitar distorções e proceder a correções ime-

diatas”. O controle posterior, por fim, “ocorre após a realização do ato praticado em decor-

rência da ação administrativa desenvolvida, com a finalidade de proceder a uma avaliação 

sobre a sua correção e legalidade”.337  

 Costuma-se apontar três modalidades tradicionais de fiscalização financeira em rela-

ção ao momento: os modelos italiano, belga e francês. Os dois primeiros caracterizam-se por 

serem realizados antes da execução da despesa pública. A diferença é que, no modelo itali-

ano, o veto prévio pela entidade fiscalizadora impede a realização da despesa. No modelo 

 
Federal decidiu que a Controladoria-Geral da União (que é o órgão de controle interno da União) pode fiscalizar 
a aplicação de recursos públicos federais repassados aos Municípios. Segundo o relator, min. Ricardo 
Lewandowski, essa fiscalização tem caráter interno, pois é exercida sobre recursos do orçamento do Executivo 
destinados a repasses às unidades federadas. Assim, não haveria invasão das atribuições do Tribunal de Contas 
da União. Em vez disso, trata-se de controle prévio ao da Corte de Contas e essa redundância teria sido desejada 
pelo constituinte (cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RMS n. 25.943/DF, rel. min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe 2/3/2011). 
336 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 26ª ed. atual. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 156. 
337 O controle da gestão pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 145-146. 
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belga, o veto é admonitório e a despesa pode ser realizada. Já no modelo francês, a fiscali-

zação ocorre depois de efetivada a despesa.338 

 No atual sistema brasileiro, estão presentes essas três variantes de controle em rela-

ção ao momento. Como exemplo do controle prévio, cite-se o exame realizado pelos Tribu-

nais de Contas dos editais de licitações ou de concursos públicos. Exemplo de controle con-

comitante ocorre no Estado de Minas Gerais, cujo Tribunal de Contas acompanha diaria-

mente a execução orçamentária mediante comissão criada para esse fim. O controle poste-

rior verifica-se na análise e julgamento das contas anualmente prestadas pelos administra-

dores públicos.339  

 Verificam-se algumas diferenças nas classificações doutrinárias do controle em rela-

ção ao momento. Para Marcus Abraham, o controle prévio é feito pela edição e observância 

de medidas que antecedem a elaboração e execução do orçamento, isto é, normas que dire-

cionam a atuação do administrador na consecução do interesse público, o que abrange a 

própria elaboração dos projetos das leis orçamentárias, pois tal elaboração deverá seguir os 

anseios da coletividade para justificar sua legitimidade. Por sua vez, o controle concomitante 

“é realizado ao longo da própria execução orçamentária, acompanhando a atuação do admi-

nistrador público durante sua implementação”, por meio de “fiscalização e de auditoria pelos 

órgãos de controle interno e externo”, ao passo que o controle posterior “se verifica a partir 

da análise dos relatórios e documentos que são expedidos e divulgados periodicamente pela 

Administração Pública sobre a realização das despesas, programas e ações constantes no 

orçamento público”, podendo ser realizado por instrumentos como tomada e prestação de 

contas, relatórios de gestão e de resultado ou pareceres de auditoria.340 Como se vê, o con-

trole prévio, para Marcus Abraham, difere da classificação feita por Helio Mileski, no sen-

tido de que abrange atos concernentes à produção legislativa.  

 De outro lado, Carlos S. de Barros Júnior afirma que, em relação ao momento em 

que se realiza, o controle (ou “fiscalização”, no termo utilizado com frequência pelo autor) 

pode ser preventivo ou sucessivo. Como se percebe, o autor não insere o controle concomi-

tante na sua classificação. O controle preventivo, também chamado de prévio, anterior ou a 

priori, se exerce antes da formação ou execução do ato estatal. Antes da formação do ato, o 

controle se manifesta em regra pela autorização. Depois da formação do ato, mas ainda na 

 
338 Cf. MEDAUAR, Odete. “Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas”. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, a. 27, n. 108, p. 101-126, out./dez. 1990. 
339 Cf. GUERRA, Evandro Martins. Controle externo da administração pública. 4ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2019, p. 125-126. 
340 Curso de direito financeiro brasileiro. 5ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 361.  
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fase preventiva, o controle se manifesta pelo visto ou pela aprovação a que se sujeitam os 

atos para ter eficácia. Já o controle sucessivo, posterior ou repressivo, que ocorre depois da 

execução do ato, também pode manifestar-se pelo visto ou aprovação, ou ainda, pela anula-

ção (a qual aniquila o ato) ou pela revogação (que lhe retira eficácia).341 O controle prévio, 

para o citado autor, envolveria, por exemplo, a competência descrita no inciso III, do art. 71, 

da Constituição Federal, que atribui aos Tribunais de Contas a função de apreciar, para fins 

de registro, os atos de concessões de aposentadorias, reformas e pensões, que, no entender 

do Supremo Tribunal Federal, são atos complexos e somente se aperfeiçoam após a conju-

gação das vontades do órgão de origem e da Corte de Contas.342 

 Para os fins da tese, adota-se a classificação proposta por Helio Saul Mileski, exposta 

acima. Independentemente da classificação que se adote, há consenso doutrinário no sentido 

de que há meios jurídicos para que o controle impeça a realização de despesas irregulares, 

atuando antes mesmo que estas sejam efetivadas. 

 

4.2.3. Controle por órgão singular ou órgão colegiado. Natureza jurídica da entidade 

fiscalizadora 

 Outro critério de classificação do controle da atividade financeira diz respeito à enti-

dade dele encarregada. Assim, o controle pode ser realizado por órgão singular, como as 

Controladorias, ou por órgão colegiado, como as Cortes ou Tribunais de Contas. Pode variar 

também a natureza jurídica da entidade fiscalizadora, que pode ser jurisdicional ou admi-

nistrativa.343 Igualmente, a entidade encarregada do controle pode ostentar autonomia insti-

tucional ou estar vinculada a qualquer um dos Poderes, a depender do arquétipo definido 

pelo respectivo sistema jurídico. 

 Aponta Antonio Roque Citadini que “os Tribunais de Contas aparecem em geral nos 

países de formação latina”, sendo que “suas principais características são a de serem órgãos 

de composição colegiada – apresentando variadas formas de provimento de seus cargos – e 

a de seus membros (Ministros, Conselheiros ou Juízes) gozarem, quase sempre, das mesmas 

prerrogativas da Magistratura Judiciária”. De outro lado, “as Controladorias aparecem como 

órgãos de controle da Administração, geralmente, nos países de tradição anglo-saxônica” e 

 
341 “A fiscalização ou controle da administração pública. O controle financeiro da administração 
descentralizada”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 131, p. 23-34, jan./mar. 1978. 
342 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 636.553/RS, rel. min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL 
PLENO, DJe 26/5/2020. 
343 Cf. MEDAUAR, Odete. “Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas”. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, a. 27, n. 108, p. 101-126, out./dez. 1990. 
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configuram “órgãos de auditoria, objetivando socorrer o Parlamento na fiscalização das con-

tas públicas”.344 

 Adotam o modelo de Auditorias-Gerais ou Controladorias países como a Austrália, 

Áustria, Canadá, China, Colômbia, Estados Unidos, Israel, Nova Zelândia, Peru, Reino 

Unido e Venezuela. Adotam o sistema de Cortes ou Tribunais de Contas Alemanha, Bélgica, 

Brasil, Espanha, França, Grécia, Itália, Japão, Portugal e Uruguai.345  

 As instituições superiores de controle foram criadas historicamente em razão de duas 

preocupações: a primeira, que surgiu dentro da própria Administração e deu origem a órgãos 

internos, é aprimorar a gestão dos bens e recursos públicos; a segunda é a preocupação liberal 

em limitar o Poder Executivo e responsabilizar os gestores públicos, surgida nos primeiros 

órgãos representativos (como as cortes gerais medievais) e retomada pelo Poder Legislativo 

em sistemas políticos modernos. Essas duas motivações se revelam de maneira distinta em 

cada sistema de controle, com intensidades e momentos específicos, e podem ser entendidas 

como a causa das diferenças entre os sistemas atuais.346 

 

4.2.4. Controle de legalidade ou de mérito 

 O controle varia ainda em função do aspecto a ser controlado. Nessa classificação, o 

controle pode ser de legalidade ou de mérito. 

 A principal questão que exsurge dessa classificação é saber se o controle de mérito 

exercido pelos Tribunais de Contas na fiscalização quanto à economicidade implica exame 

do mérito propriamente dito do ato administrativo, ou se, em vez disso, as Cortes de Contas 

podem verificar apenas a conformidade do ato financeiro com a economicidade.  

 

4.2.4.1. Aspectos do controle externo previstos na Constituição Federal de 1988 

 As modalidades de fiscalização previstas no art. 70 da Constituição Federal são exe-

cutadas sob diferentes aspectos, quais sejam, legalidade, legitimidade, economicidade. Além 

disso, a fiscalização pelos Tribunais de Contas abrange a aplicação das subvenções e renún-

cia de receitas. É importante averiguar com maior profundidade cada um desses aspectos, a 

 
344 O controle externo da administração pública. São Paulo: Max Limonad, 1995, p. 14-15. 
345 Cf. ROCHA, C. Alexandre Amorim. “Especialização e autonomia funcional no âmbito do Tribunal de 
Contas da União”. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 40, n. 157, p. 223-251, jan./mar. 2003. 
346 Cf. SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição 
superior de controle financeiro no sistema político administrativo do Brasil. São Paulo: Fundação Konrad 
Adenauer, 2000, p. 31-32. 
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fim de identificar se os Tribunais de Contas podem ou não examinar o mérito propriamente 

dito dos atos de conteúdo financeiro, e, em caso positivo, em que medida é feito dito exame. 

 

4.2.4.1.1. Legalidade 

 O aspecto da legalidade diz respeito à verificação da conformidade dos atos finan-

ceiros com as normas jurídicas que regem a atividade financeira do Estado. O controle de 

legalidade não implica exame do mérito do ato. Em vez disso, os Tribunais de Contas devem 

examinar se o ato praticado está em conformidade com as prescrições constitucionais, legais 

e infralegais.  

 Ricardo Lobo Torres assevera nesse sentido que o controle da legalidade implica três 

diferentes acepções: (i) o exame da adequação da atividade financeira às leis orçamentárias 

e demais leis que regulam a arrecadação de receitas e a realização de despesas, (ii) o exame 

formal das contas públicas e (iii) o exame da constitucionalidade das leis e atos administra-

tivos no caso concreto.347  

 De maneira semelhante, José Mauricio Conti aponta que o controle de legalidade 

abrange não apenas as leis em sentido estrito, mas também toda a gama de atos infralegais 

que regulam o ato fiscalizado, como decretos, portarias etc.348  

 O Supremo Tribunal Federal reconheceu na Súmula n. 347 que o Tribunal de Contas, 

no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do 

Poder Público. No precedente que deu origem ao verbete, a Suprema Corte fez distinção 

entre a declaração de inconstitucionalidade de leis, que seria atribuição exclusiva do Poder 

Judiciário, e a não aplicação de leis inconstitucionais, que seria obrigação de qualquer tribu-

nal ou órgão de qualquer dos poderes do Estado.349 Essa ressalva também é feita por Moacir 

Marques da Silva, para quem o Tribunal de Contas somente pode deixar de aplicar a lei por 

ser inconstitucional.350  

 No entanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal vêm criticando a aplicação 

desta Súmula em decisões monocráticas mais recentes, sob o fundamento de que o verbete 

 
347 Cf. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, volume V: o orçamento na Constituição. 3ª ed. 
rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 506-507. Ainda sobre a possibilidade de o controle de legalidade 
abranger o exame de constitucionalidade, cf. AGUIAR, Afonso Gomes; AGUIAR, Márcio Paiva. O Tribunal 
de Contas na ordem constitucional. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 96. 
348 Cf. Direito financeiro na Constituição de 1988. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 4. 
349 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RMS n. 8.372/CE, rel. min. PEDRO CHAVES, TRIBUNAL 
PLENO, DJ 26/4/1962. 
350 Cf. Controle externo das contas públicas: o processo nos Tribunais de Contas do Brasil. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 53-62. 
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não subsiste após a ordem constitucional instaurada em 1988.351 Isso porque a referida Sú-

mula foi editada em contexto constitucional completamente distinto, antes da Emenda Cons-

titucional n. 16/1965, que introduziu o controle abstrato de normas. Até esse momento, era 

legítima a recusa, por órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário, à aplicação de leis con-

sideradas inconstitucionais. Com o advento da Constituição Federal de 1988, que ampliou a 

legitimação conferida ao controle abstrato e possibilitou a submissão de qualquer questão 

constitucional ao Supremo Tribunal Federal, restringiu-se a amplitude do controle difuso de 

constitucionalidade, razão pela qual a subsistência da Súmula n. 347 deve ser reavaliada pela 

Suprema Corte. No mesmo sentido, considerando que o Tribunal de Contas é órgão técnico 

de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, cujas competências estão arroladas no 

art. 71 da Constituição Federal, não seria admissível que dito órgão, que não possui função 

jurisdicional (ponto a ser examinado mais adiante), exerça o controle difuso de constitucio-

nalidade no julgamento dos processos sob sua alçada, na medida em que a subsistência da 

Súmula n. 347 ficou comprometida com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 Como dito, o controle de legalidade engloba regras jurídicas previstas em leis e atos 

infralegais. Sem embargo, com a evolução do controle da Administração Pública, entende 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro que o exame de legalidade não se restringe à lei em sentido 

formal, e abrange a submissão dos atos ao direito, o que significa dizer que o controle passa 

a ser feito não apenas em confronto com a lei, mas também diante de princípios que regem 

a Administração, como moralidade, a impessoalidade ou a própria economicidade, dentre 

outros.352  

 Trata-se de visão expandida da legalidade, que abrange todas as normas jurídicas, 

sejam estas regras ou princípios. Não obstante, é mais comum o entendimento de que o con-

trole da atividade financeira em relação aos princípios associa-se à fiscalização quanto à 

legitimidade, conforme se passa a tratar. 

 

4.2.4.1.2. Legitimidade 

 A fiscalização da atividade financeira quanto ao aspecto da legitimidade é mais con-

troversa e há entendimentos divergentes quanto ao seu conteúdo. A razão disso encontra-se, 

 
351 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 27.796/DF-MC, rel. min. CARLOS BRITTO, presidente 
min. GILMAR MENDES, decisão monocrática da presidência, DJe 9/2/2009 e BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. MS n. 35.836/DF-MC, rel. min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 16/08/2018. 
352 Cf. “O que sobrou da discricionariedade administrativa? Reflexões sobre o controle da administração e a 
judicialização das políticas públicas”. In: MARRARA, Thiago; GONZÁLEZ, Jorge Agudo (orgs.). Controles 
da administração pública e judicialização de políticas públicas. São Paulo: Almedina, 2016, p. 167-190. 
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possivelmente, nas diferentes acepções que o termo “legitimidade” assume, pois o vocábulo 

representa o sentido de verdadeiro ou genuíno, um atributo do poder estatal (fundamento do 

poder pelo qual as pessoas aderem às ordens emanadas pelo Estado), ou ainda, a ideia de 

justiça ou racionalidade.353  

 Ricardo Lobo Torres assinala que a legitimidade abrange os princípios orçamentários 

e financeiros e envolve, por exemplo, o exame da capacidade contributiva na instituição de 

impostos ou a observância do equilíbrio financeiro (como adequação entre receita e despesas 

para superar crises provocadas pelo endividamento público), dentre outros.354  

 Helio Saul Mileski ensina na mesma linha que a legitimidade vai além da conformi-

dade dos atos com a lei, pois se estrutura em fundamentos de moralidade e se identifica com 

os valores e os princípios que regem a Administração Pública. Em razão disso, o exame da 

legitimidade implica a investigação de elementos ideológicos e teleológicos do ato, pelo que 

se podem identificar eventuais desvios de finalidade ou desvios de poder, além de fraudes à 

lei ou ações contrárias aos princípios jurídicos.355  

 Por sua vez, Juarez Freitas afirma que “o exame de legitimidade dos atos administra-

tivos requer o exame, a fundo, das finalidades apresentadas e das motivações oferecidas, de 

molde a não compactuar com qualquer vício teleológico”.356  

 Bruno Mitsuo Nagata compreende a legitimidade sob o prisma dos valores e dos 

princípios que revelam o senso de justiça, o que possibilita que o controle das contas públicas 

ultrapasse e complemente o exame formal da legalidade estrita pela análise substancial dos 

atos financeiros. A compreensão axiológica da legitimidade resvala no controle quanto à 

legalidade e à economicidade. Como consequência disso, a atividade financeira submete-se 

ao controle de legalidade principiológica. No que tange à economicidade, o controle externo 

representaria um exame de eficiência da atividade financeira, para que os recursos escassos 

sejam aplicados de maneira racional a fim de atender às necessidades públicas. Assim, a 

legitimidade da atividade financeira em sua relação com a economicidade exige êxito na 

relação custo-benefício e a produção máxima de resultados.357  

 
353 Cf. NAGATA, Bruno Mitsuo. Fiscalização financeira quanto à legitimidade. Dissertação de mestrado 
apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012, p. 77-83. 
354 Cf. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, volume V: o orçamento na Constituição. 3ª ed. 
rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 508. 
355 Cf. O controle da gestão pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 249-250. 
356 O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 5ª ed., rev. e ampl. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2013, p. 114. 
357 Cf. Fiscalização financeira quanto à legitimidade. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, 2012, p. 85-86. 
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 Régis Fernandes de Oliveira, de outro lado, associa a legitimidade à eficiência e sus-

tenta que tal aspecto do controle externo da atividade financeira refere-se à aplicação dos 

recursos públicos naquilo que é mais necessário, sendo vedado que o administrador adote 

qualquer conduta. Em vez disso, deve ele buscar aquela aferida como a melhor (não a apenas 

razoável), exigida pela norma jurídica, e mediante a qual os interesses públicos serão atingi-

dos.358  

 Ana Carla Bliacheriene, por seu turno, aproxima a legalidade da legitimidade, de 

maneira semelhante ao entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro acima mencionado, 

na medida em que o controle de legalidade abrange os princípios constitucionais (e não ape-

nas as regras), bem como o exame da qualidade do gasto público a fim de garantir eficiência, 

eficácia, efetividade e economicidade da arrecadação de receitas públicas e alocação em 

despesas.359 

 Nesse viés, pode-se cogitar se o controle de economicidade está inserido no escopo 

do controle da legitimidade, ou da legalidade entendida de maneira estendida, considerando-

se a economicidade como um princípio da atividade financeira. Essa questão será tratada no 

tópico a seguir. 

 

4.2.4.1.3. Economicidade 

 Como visto no capítulo anterior, a economicidade significa a relação de adequação 

econômica entre o ato financeiro e o resultado pretendido. Sem embargo, cabe examinar 

nesse diapasão o entendimento de Alexandre Aroeira Salles,360 que se acolhe neste trabalho 

com algumas ressalvas, explicadas a seguir. 

 Para o citado autor, como a Constituição Federal faz menção a termos distintos ao 

delimitar o controle externo no art. 70 (isto é, legalidade, legitimidade e economicidade), é 

natural que haja, para cada aspecto a ser fiscalizado, conteúdos e consequências jurídicas 

diferentes. Ao se analisarem os dispositivos constitucionais subsequentes, percebe-se que o 

constituinte utilizou palavras distintas em contextos diferentes, como ilegalidade (art. 71, 

VIII e IX, art. 74, §§1º e 2º), irregularidade (art. 71, II, VIII e XI) e abusos apurados (art. 

71, XI), sendo que o vocábulo economicidade, previsto no caput, do art. 70, sequer é men-

cionado novamente no texto constitucional. Há efeitos jurídicos distintos para cada aspecto 

 
358 Cf. Gastos públicos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 170. 
359 Cf. Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 164. 
360 Cf. “Ação de improbidade, controle externo e economicidade – as diferentes consequências entre a atuação 
administrativa ilegal e a antieconômica (ou irregular)”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 
271, p. 223-250, jan./abr. 2016. 
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fiscalizado, na medida em que, se apurada ilegalidade, os Tribunais de Contas poderão apli-

car sanções aos responsáveis (art. 71, VIII), assinar prazo para que o órgão ou entidade 

adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 71, IX) e sustar, em caso 

de não atendimento de tais providências, a execução do ato impugnado (art. 71, X). Se iden-

tificada irregularidade, as Cortes de Contas poderão aplicar sanções aos responsáveis (art. 

71, VIII) ou representar ao Poder competente sobre irregularidades (art. 71, XI). Em caso 

de abuso, os Tribunais de Contas poderão representar ao Poder competente (art. 71, XI).361 

 Sobre a falta de menção à competência dos Tribunais de Contas para identificar ato 

antieconômico ou que atente contra a economicidade, haveria, como explica o autor, três 

respostas possíveis: (i) a economicidade é abrangida pela legalidade, (ii) a economicidade 

está dentro do conteúdo jurídico de regularidade ou (iii) a economicidade pode estar tanto 

dentro da legalidade quanto da regularidade. Daí caberia indagar qual a diferença pretendida 

pelo constituinte ao utilizar os termos irregularidade e ilegalidade, vale dizer, quando um 

ato pode ser ilegal e regular, ou legal e irregular – seria para separar o ato anulável do ato 

nulo? Ou será porque a irregularidade está a indicar violação à economicidade?362 

 Para responder a essas questões, Alexandre Aroeira Salles363 identifica que, afora as 

hipóteses relativas ao controle externo, a Constituição Federal faz menção ao termo irregu-

laridade apenas no art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que atribui 

ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, o exame analítico e 

pericial da dívida externa brasileira. No caso de irregularidade, o Congresso Nacional pro-

porá ao Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério 

Público Federal para ajuizamento da ação cabível.364 Há, dessa forma, coerência do consti-

tuinte ao utilizar o termo irregularidade em situações assemelhadas, que envolvem a fisca-

lização de atos financeiros. 

 
361 Cf. SALLES, Alexandre Aroeira. “Ação de improbidade, controle externo e economicidade – as diferentes 
consequências entre a atuação administrativa ilegal e a antieconômica (ou irregular)”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 271, p. 223-250, jan./abr. 2016. 
362 Cf. SALLES, Alexandre Aroeira. “Ação de improbidade, controle externo e economicidade – as diferentes 
consequências entre a atuação administrativa ilegal e a antieconômica (ou irregular)”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 271, p. 223-250, jan./abr. 2016. 
363 Cf. “Ação de improbidade, controle externo e economicidade – as diferentes consequências entre a atuação 
administrativa ilegal e a antieconômica (ou irregular)”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 
271, p. 223-250, jan./abr. 2016. 
364 “Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, 
através de Comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo 
brasileiro. § 1º A Comissão terá a força legal de Comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisição 
e convocação, e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União. § 2º Apurada irregularidade, o Congresso 
Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério 
Público Federal, que formalizará, no prazo de sessenta dias, a ação cabível”. 
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 Igualmente, os arts. 71 a 74 da Constituição Federal estabelecem diferença aos vocá-

bulos ilegalidade e irregularidade ao fazer uso do sufixo “ou” para separá-los. Assim, a 

Constituição Federal sempre prevê existir, alternativamente, ilegalidade ou irregularidade, 

nunca uma e outra cumulativamente. Daí que o significado de irregularidade adotado nos 

arts. 71 a 74 da Constituição Federal não é o mesmo utilizado com frequência pela doutrina 

(isto é, vícios materiais irrelevantes). No mesmo sentido, o conteúdo jurídico de ilegalidade 

e irregularidade, ao menos diante do regramento constitucional do controle externo, não é o 

mesmo. A ilegalidade ocorre quando o ato for produzido sem previsão legal ou em contra-

riedade à lei. Já a irregularidade se verifica na hipótese deste ato contrariar a economicidade. 

De outro lado, existe abuso apurado quando houver desvio de poder, vale dizer, na hipótese 

de o ato atentar contra a legitimidade.365 

 É correto afirmar que a economicidade não se confunde com a legalidade ou legiti-

midade. São diferentes aspectos a serem examinados no controle externo, tidos de maneira 

dissociada pelo constituinte. Contudo, o ato financeiro que atente contra a economicidade 

pode, simultaneamente, ser um ato ilegal ou ilegítimo (não apenas em contrariedade à lei em 

sentido formal), por dois motivos.  

 Primeiramente, porque o controle de legitimidade se estende aos princípios constitu-

cionais e, como visto anteriormente, a economicidade apresenta múltiplas dimensões nor-

mativas, dentre elas a de norma jurídica de primeiro grau, pelo que a economicidade pode 

ser aplicada ora como regra ora como princípio. Assim, tendo em vista que o controle quanto 

à legitimidade examina a conformidade do ato perante os princípios que regem a atividade 

financeira do Estado, tem-se que, sob esse ponto de vista, o controle de legitimidade engloba 

o controle de economicidade, na medida em que se deve examinar se a conduta praticada 

pelo administrador público está em conformidade com o estado ideal de coisas prescrito pelo 

princípio da economicidade.  

 Não obstante, os Tribunais de Contas não podem aplicar sanções aos administradores 

públicos em virtude de violação a princípios jurídicos, mas apenas diante de transgressões a 

normas comportamentais previstas em lei, em virtude do disposto no art. 5º, II e XXXIX, da 

Constituição Federal. Nada impede, no entanto, que o legislador infraconstitucional pres-

creva como ilegal ato que seja antieconômico e preveja a aplicação de penalidades em de-

 
365 Cf. SALLES, Alexandre Aroeira. SALLES, Alexandre Aroeira. “Ação de improbidade, controle externo e 
economicidade – as diferentes consequências entre a atuação administrativa ilegal e a antieconômica (ou 
irregular)”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 271, p. 223-250, jan./abr. 2016. 
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corrência da sua prática, como ocorre com o art. 58, III, da Lei n. 8.443/1992,366 dentre 

outros. Ou ainda, a lei pode prescrever uma regra comportamental que exige a adoção de 

condutas que promovam a economicidade da atividade financeira, como o dever de subdivi-

dir as compras em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do 

mercado (Lei n. 8.666/1993, art. 15, IV). 

 Ademais, como visto acima, a economicidade também atua como norma jurídica de 

segundo grau (postulado normativo aplicativo), vez que orienta a aplicação de outras normas 

jurídicas (regras ou princípios) para a tomada de decisão no caso concreto. No que tange a 

esta dimensão normativa, a economicidade se distancia da legitimidade e da legalidade.  

 Logo, não há redundância no controle de legalidade, legitimidade e de economici-

dade. Andou bem, portanto, o constituinte ao explicitar a economicidade no art. 70 da Cons-

tituição Federal e, assim, deixar evidenciado o dever do agir econômico imposto ao admi-

nistrador público. De outro lado, quando as contas forem julgadas irregulares por serem con-

sideradas antieconômicas, cabe a aplicação das sanções previstas em lei, como ocorre, por 

exemplo, com o art. 16, III, c/c arts. 57e 58 da Lei n. 8.443/1992.  

 

4.2.4.1.4. Aplicação das subvenções e renúncia de receitas 

 O art. 70 da Constituição Federal prevê, além dos aspectos de legalidade, legitimi-

dade e economicidade, que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial se dará também quanto à aplicação das subvenções e à renúncia de receitas.  

 O constituinte preocupou-se em estender o controle externo ao exame da aplicação 

das subvenções e à renúncia de receitas, em complemento ao disposto no art. 165, §6º, da 

Constituição Federal, de acordo com o qual o projeto de lei orçamentária será acompanhado 

de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isen-

ções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e credití-

cia.367 Em nível infraconstitucional, as subvenções estão reguladas pelo art. 12, §3º, da Lei 

 
366 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 66/1998, rel. min. MARCOS VINICIOS VILAÇA, 
PLENÁRIO, J: 13/5/1998. 
367 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, volume V: o 
orçamento na Constituição. 3ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 463. 
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n. 4.320/1964,368 ao passo que a renúncia de receitas foi definida pelo art. 14, §1º, da Lei 

Complementar n. 101/2000.369 

 

4.2.4.2. O controle de mérito na fiscalização quanto à legitimidade e à economicidade 

em oposição ao controle de legalidade 

 Como ensina Hely Lopes Meirelles, o mérito do ato administrativo se refere à valo-

ração dos motivos e à escolha do objeto do ato, quando a lei autoriza a Administração Pública 

a decidir sobre a conveniência, a oportunidade e a justiça do ato a ser praticado.370  

 Nas palavras de Seabra Fagundes:371 

“O mérito está no sentido político do ato administrativo. É o sentido dêle 
em função das normas da boa administração. Ou, noutras palavras: é o seu 
sentido como procedimento que atende ao interêsse público, e, ao mesmo 
tempo, o ajusta aos interêsses privados, que tôda medida administrativa 
tem de levar em conta. Por isso exprime sempre um juízo comparativo. 
Compreende os aspectos, nem sempre de fácil percepção, atinentes ao 
acerto, à justiça, utilidade, equidade, razoabilidade, moralidade, etc., de 
cada procedimento administrativo. Êsses aspectos muitos autores os resu-
mem no binômio: oportunidade e conveniência”. 

 É diferente do que ocorre com o mérito para o direito processual, que diz respeito ao 

objeto do processo (ou objeto litigioso), isto é, à pretensão deduzida pelo autor para ser apre-

ciada pelo juiz.372 O mérito administrativo representa, em vez disso, a “ponderação pessoal 

da autoridade administrativa sobre determinados fatos, que a levam a decidir num sentido 

ou noutro e, até mesmo, nada decidir”.373 

 Há de se analisar, assim, se o controle de legitimidade e de economicidade implica o 

exame de conveniência e oportunidade do ato administrativo, ou se há, em vez disso, con-

trole da juridicidade do ato. 

 
368 “§ 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de 
custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: I - subvenções sociais, as que se destinem a 
instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; II - subvenções 
econômicas, as que se destinem a emprêsas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou 
pastoril”. 
369 “§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”. 
370 Cf. Direito administrativo brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 160. 
371 “Conceito de mérito no direito administrativo”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 23, p. 
2, 1951. 
372 Cf. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 288. 
373 CRETELLA JÚNIOR, José. “O mérito do ato administrativo”. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, v. 79, p. 31, 1965. 
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 O controle da legitimidade é por vezes associado ao controle de mérito, na medida 

em que o controle em relação a tal aspecto implica verificar se o ato administrativo está em 

conformidade não apenas com a lei, mas também com os princípios que regulam a Admi-

nistração Pública.374 José Mauricio Conti afirma nesse sentido que o exame da legitimidade 

abrange o mérito do ato, ultrapassando o aspecto puramente formal.375 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro assinala que o controle de legalidade pode ser exer-

cido pelos três Poderes, ao passo que o controle de mérito compete à própria Administração 

e, com limitações, ao Poder Legislativo. O controle pelo Legislativo limita-se às hipóteses 

previstas na Constituição Federal, na medida em que implica interferência de um poder nas 

atribuições do Executivo e do Judiciário quando executa função administrativa. Na lição da 

autora, são dois os tipos de controle pelo Legislativo: o político e o financeiro. O controle 

político abrange aspectos de legalidade e de mérito e implica a apreciação das decisões ad-

ministrativas inclusive sob o aspecto da discricionariedade, isto é, da conveniência e opor-

tunidade diante do interesse público. Já o controle financeiro, de acordo com os arts. 70 a 75 

da Constituição Federal, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operaci-

onal e patrimonial e é desempenhado com o auxílio dos Tribunais de Contas. Quanto aos 

aspectos controlados no controle financeiro, Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que o 

controle de legitimidade admite exame de mérito, de sorte a verificar se determinada despesa 

não apenas é legal, mas legítima. Igualmente, o controle de economicidade também envolve 

análise de mérito, para verificar se o órgão controlado procedeu de maneira mais econômica 

na aplicação da despesa pública, como, por exemplo, no atendimento da relação de custo-

benefício.376 

 Como se vê, a citada autora entende que o controle financeiro abrange os aspectos de 

legitimidade e economicidade, que implicam exame de mérito do ato administrativo. No 

entanto, referido controle não implica, ao contrário do controle político, o exame da conve-

niência e oportunidade do ato. Além disso, é de se destacar que a autora não reconhece au-

tonomia aos Tribunais de Contas, pois atribui a titularidade do controle financeiro apenas ao 

Poder Legislativo.  

 Ricardo Lobo Torres destaca que as Constituições brasileiras promulgadas até então 

se referiam apenas ao controle da legalidade na delimitação material da competência do Tri-

 
374 Cf. CORDEIRO, Margalene Cavalcante. “Neoconstitucionalismo e controle dos atos administrativos”. 
Revista do TCE-PE. Recife, v. 18, n. 18, p. 114-129, jun./2011. 
375 Cf. Direito financeiro na Constituição de 1988. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 4. 
376 Cf. Direito administrativo. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 611-614. 
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bunal de Contas. A partir de 1988, o controle externo se estende à economicidade e à legiti-

midade, com inspiração e à semelhança das Constituições de Bonn, Itália e Espanha. Na 

visão do autor, o art. 70 da Constituição Federal distingue entre o controle da validade for-

mal, que seria a verificação da legalidade dos atos de execução do orçamento, e o exame e 

fiscalização material da execução orçamentária, correspondentes ao controle de economici-

dade. Para o autor, o controle de legitimidade abrange todos os princípios constitucionais e 

orçamentários, razão pela qual se exerce também em relação à legalidade e à economici-

dade.377 

 Marcos Augusto Perez ensina que a análise da legalidade do ato administrativo des-

dobra-se na legalidade externa, que compreende os elementos “relacionados ao meio de ex-

teriorização ou com o modo de produção do ato administrativo, exigindo-se a conformidade 

desses elementos com o direito”, como a competência, a forma e o processo administrativo, 

e na legalidade interna, cujos elementos são o conteúdo ou objeto, a finalidade e o motivo 

do ato. Como explica o autor, “os elementos de legalidade interna revelam, na profundidade, 

o condicionamento do exercício do poder estatal à observância de valores associados à im-

pessoalidade e ao interesse público”.378 

 Pela classificação mencionada por Marcos Augusto Perez, o controle do mérito diria 

respeito aos elementos de legalidade interna. Em relação ao objeto, deve se perquirir se o 

conteúdo do ato tem um conteúdo lícito ou admitido pelo direito. A finalidade, por seu turno, 

refere-se ao objetivo pelo qual se edita um ato, sendo “necessário que as finalidades ou os 

objetivos do ato não escondam intenções ou interesses subjetivos ou impróprios das autori-

dades administrativas”. Daí que o ato administrativo não pode ser praticado para favorecer 

interesses pessoais ou para favorecer/prejudicar terceiros, devendo estar vinculado ao inte-

resse público. Pode haver, inclusive, a prática de atos com desvio de finalidade para atender 

a interesses da própria Administração, como a prática de atos que busquem constranger ou 

forçar o particular a desistir de reivindicar administrativa ou judicialmente seus direitos 

(como a proibição de uma pessoa jurídica emitir notas fiscais caso tenha débitos em discus-

são com a Fazenda Pública). Já o motivo é um dos elementos mais importantes para se aferir 

a legalidade da atuação administrativa e corresponde à vinculação da Administração aos 

fundamentos de fato e de direito que, em termos jurídicos, a autorizam. O motivo é “o fun-

 
377 Cf. “O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e legitimidade”. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília, a. 31, n. 121, p. 265-271, jan./mar. 1994. 
378 O controle jurisdicional da discricionariedade administrativa: métodos para uma jurisdição ampla das 
decisões administrativas. Tese para o concurso de livre-docência apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018, p. 198-199 (destaques do original). 
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damento jurídico existente (constitucional, legal, regulamentar etc.) do ato administrativo e, 

além disso, o fundamento de fato que, enquadrando-se na hipótese legal cogitada como fun-

damento jurídico, completa o poder e o dever de atuação da Administração em um caso 

concreto”.379 

 Celso Antônio Bandeira de Mello dissocia o controle de mérito do controle da legi-

timidade (que seria o controle de juridicidade ou adequação do ato às regras e princípios que 

regem a Administração Pública). Na visão do autor, o controle interno envolve tanto aspec-

tos de conveniência e oportunidade quanto aspectos de legitimidade. Já o controle externo, 

exercido pelo Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas, bem como pelo Judiciário 

(sob provocação dos interessados ou do Ministério Público), é um controle de legitimi-

dade.380 

 Assim também entende Lucas Rocha Furtado, para quem o controle de legitimidade 

evidencia que a fiscalização não se atém ao exame meramente formal da adequação dos atos 

administrativos com a lei e se estende a todos os demais princípios constitucionais, como 

moralidade, impessoalidade, continuidade do serviço público etc. Dessa forma, enquanto o 

controle da legalidade se refere à verificação do cumprimento da lei, o controle de legitimi-

dade diz respeito à observância do ordenamento jurídico. A diferença para o autor é que o 

exame substancial presente na fiscalização quanto à legitimidade não implica controle do 

mérito propriamente dito do ato financeiro. Para Lucas Rocha Furtado, o controle de legiti-

midade, embora ultrapasse a verificação meramente formal dos atos financeiros diante dos 

preceitos legais, não implica o exame do seu mérito (em sentido estrito), pois este envolveria 

o juízo de conveniência e oportunidade do ato administrativo discricionário. A consequência 

do controle do mérito é a revogação do ato administrativo, ou, no caso de contrato, a sua 

rescisão, conforme prevê o art. 78, XII, da Lei n. 8.666/1993.381 Já o controle de legitimidade 

pode, em princípio, acarretar a punição do responsável. Nas palavras do autor:382 

“Não se cogita, no âmbito do controle de mérito, de punir ou sancionar o 
gestor em razão da adoção de solução que, no futuro, se mostre inconveni-
ente. Cogita-se, no caso, tão somente de revogar os atos ou, eventualmente, 
de rescindir os contratos. No controle de legitimidade, que compreende o 
controle de legalidade, verifica-se a adequação do ato ao ordenamento ju-

 
379 PEREZ, Marcos Augusto. O controle jurisdicional da discricionariedade administrativa: métodos para uma 
jurisdição ampla das decisões administrativas. Tese para o concurso de livre-docência apresentada à Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018, p. 201-204. 
380 Cf. Curso de direito administrativo. 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 961. 
381 “Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XII - razões de interesse público, de alta 
relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 
a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato”. 
382 Curso de direito administrativo. 4ª ed., rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 893. 
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rídico. No exercício desse controle, verificada a desconformidade entre o 
ato e a ordem jurídica, o resultado deve ser a anulação do ato e a punição 
daquele que lhe deu causa”. 

 Com efeito, o controle de legitimidade e de economicidade não implica o exame do 

juízo de conveniência e oportunidade do ato administrativo, pois carece o Tribunal de Contas 

de competência para tanto. Não pode a Corte de Contas aferir se o ato é inconveniente ou 

inoportuno para o interesse público. Contudo, ainda que se trate da prática de ato discricio-

nário, a escolha do administrador deve ser feita em consonância com o ordenamento jurídico 

e todas as espécies normativas vigentes (regras ou princípios). Portanto, o controle de legi-

timidade permite que o Tribunal de Contas reveja a adequação do ato diante dos princípios 

que regem a Administração Pública, como o princípio da economicidade, o que envolve, 

portanto, o exame do “mérito” ou da substância do ato administrativo quanto a esse aspecto. 

Porém, ainda que o controle externo não se limite à verificação da legalidade formal, não 

pode haver ingerência sobre a conveniência e oportunidade do ato financeiro. Não é demais 

lembrar que a aplicação de sanções ou punições ao administrador depende de prévia previsão 

legal, nos termos do art. 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.  

 A esse respeito, são pertinentes ainda as lições de Marçal Justen Filho:383 

“Se a competência discricionária consiste na atribuição intencional por 
uma lei de uma margem de autonomia para a escolha do administrador, é 
evidente que a escolha concretamente realizada não comporta ampla revi-
são por outra autoridade. Se comportasse, desapareceria a discricionarie-
dade. Portanto, a escolha realizada pelo administrador deve, como regra, 
ser reputada como insuscetível de revisão. No entanto, a discricionariedade 
consiste numa autonomia limitada do administrador, o que foi destacado 
na própria definição adotada acima. Portanto, cabe o controle para verificar 
se o administrador exercitou escolha nos limites da competência recebida. 
Defeitos formais podem ser identificados, tal como se passa, por exemplo, 
quando o administrador não tiver observado o procedimento administra-
tivo necessário. Mas também existem defeitos de mérito suscetíveis de re-
visão. Assim se configurará, por exemplo, quando a decisão for desarrazo-
ada, arbitrária ou destituída de qualquer aptidão a realizar de modo ade-
quado a finalidade buscada”. 

 Dessa forma, embora não possa examinar a conveniência e oportunidade do ato fi-

nanceiro, podem os Tribunais de Contas averiguar se a escolha adotada está em conformi-

dade com as regras e princípios jurídicos vigentes, como o princípio da economicidade. 

 Noutro giro, para Hely Lopes Meirelles o controle de legalidade verifica a conformi-

dade do ato ou do procedimento administrativo com as normas jurídicas. O autor ressalta 

que o controle de legalidade, que também é de legitimidade, não se restringe ao atendimento 

 
383 Curso de direito administrativo. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 
p. 104. 
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de regras jurídicas, mas se estende aos princípios que regem a Administração Pública. Já o 

controle de mérito visa à comprovação da eficiência, do resultado, da conveniência ou opor-

tunidade do ato controlado. A eficiência, na visão de Meirelles, “é comprovada em face do 

desenvolvimento da atividade programada pela Administração e da produtividade de seus 

servidores”, enquanto o resultado “é aferido diante do produto final do programa de trabalho, 

levando-se em conta o trinômio custo-tempo-benefício”. O controle da eficiência e do resul-

tado é eminentemente técnico e vincula-se a critérios científicos. Por conta disso, o controle 

da eficiência e do resultado pode ser feito por órgãos externos à Administração Pública. Por 

seu turno, a conveniência e oportunidade são valoradas interna e unicamente pela Adminis-

tração, “para a prática, abstenção, modificação ou revogação do ato de sua competência”. 

Diferentemente da verificação da eficiência e do resultado, que é de caráter técnico, o con-

trole da conveniência e da oportunidade é fundamentalmente político-administrativo e dis-

cricionário e, por conta disso, é privativo das chefias do Poder Executivo, ou ainda, nos casos 

previstos constitucionalmente, por órgãos do Legislativo com funções político-administrati-

vas.384 

 Aplicando os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles ao objeto da tese, tem-se que o 

controle da economicidade pode ser entendido como um controle de “mérito”, no sentido de 

que difere do controle de legalidade e não se limita à verificação da conformidade do ato 

praticado com as normas jurídicas vigentes – tanto é que o art. 70 da Constituição Federal 

coloca a economicidade ao lado da legalidade e da legitimidade, não sendo razoável supor 

que esses aspectos se aglutinam. No entanto, a depender do posicionamento adotado, o con-

trole da economicidade pode ser de eficiência ou de resultado.  

 Como visto em capítulo anterior, há teóricos que entendem que a economicidade está 

contida na eficiência, porque esta abrange o preço, a qualidade e a celeridade. Os preços (ou 

a exigência de menor custo) relacionam-se diretamente à economicidade, a celeridade diz 

respeito ao menor prazo entre a publicação do instrumento convocatório e a entrega do ob-

jeto licitado e a qualidade refere-se ao padrão de desempenho. Logo, a obtenção do menor 

custo demonstra economicidade e insere-se num dos três pilares da eficiência.385  

 
384 Direito administrativo brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 716-717. 
385 Cf. SILVA, Magno Antônio da. “O conceito de eficiência aplicado às licitações públicas: uma análise teórica 
à luz da economicidade”. Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, n. 113, p. 71-84, set./dez. 2008. 
Ainda sobre a economicidade estar contida na eficiência, cf. NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. 
“Administração pública e o princípio constitucional da eficiência”. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, v. 241, p. 209-240, jul./set. 2005. 
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 De outro lado, o entendimento mais frequente é no sentido de que o controle de eco-

nomicidade é um controle de resultado. É o caso de Raïssa Maria Rezende de Deus Barbosa, 

que associa a análise de economicidade às fiscalizações operacionais, nas quais se examina 

a “compatibilização entre meios e fins da Administração Pública para a avaliação de resul-

tado”.386  

 No mesmo sentido, destaca Sabrina Nunes Iocken que os critérios de controle externo 

estabelecidos na Constituição Federal de 1988 partem da análise do trinômio da legalidade, 

legitimidade e economicidade, o que demonstra que a preocupação do constituinte originário 

foi além da análise de adequação contábil orçamentária dos atos financeiros, buscando-se 

gestão operacional e patrimonial de resultados. O controle material ou substancial surgiu 

como decorrência do alargamento das atividades estatais e da necessidade de novas formas 

de controle. Sua finalidade é verificar se determinado ato da Administração Pública atinge 

adequadamente seu objetivo, com o menor custo possível. As auditorias, que antes eram 

utilizadas predominantemente no modelo das controladorias, foram introduzidas no sistema 

brasileiro pela Constituição de 1967, em substituição ao controle prévio. A partir de então, 

privilegia-se a fiscalização a posteriori. Com a Constituição Federal de 1988, as auditorias 

passaram a ocupar maior espaço, principalmente com a introdução das auditorias operacio-

nais.387  

 Com a maior intervenção do Estado no domínio econômico e maior oferta de serviços 

públicos aos cidadãos, houve a necessidade de as Cortes ou Tribunais de Contas libertarem-

se do controle meramente formal dos atos da Administração, procurando apreciar também o 

seu aspecto econômico. Isso não quer dizer que o controle da legalidade deixou de ser im-

portante. Ao contrário, o confronto da conformidade do ato praticado com as normas jurídi-

cas ainda é o ponto de partida do controle externo. Porém, esse tipo de controle não é mais 

suficiente para, de forma isolada, verificar a correta aplicação dos recursos públicos,388 de-

vendo ser fiscalizados os atos sob aspectos substanciais (e não apenas formais). 

 Marcos Augusto Perez assevera que nem todo controle é de legalidade ou de validade 

dos atos administrativos e aponta que o controle de eficiência não é sinônimo de controle de 

resultado. Aponta o citado autor que há inúmeros exemplos extraídos de normas positivadas 

no ordenamento de aplicação do controle de resultados, como a avaliação dos resultados dos 

 
386 Os Tribunais de Contas e a moralidade administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 110. 
387 Cf. Políticas públicas: o controle do Tribunal de Contas. Florianópolis: Conceito Editorial, 2014, p. 56-67. 
388 Cf. CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da administração pública. São Paulo: Max Limonad, 
1995, p. 16-17. 
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programas financiados com recursos orçamentários prevista na Lei de Diretrizes Orçamen-

tárias (LC n. 101/2000, art. 4º, I, “e”), o controle da execução dos contratos de gestão firma-

dos com organizações sociais (Lei n. 9.637/1998, art. 8º, §2º), o controle do atingimento de 

metas por entidades da Administração indireta (DL n. 200/1967, art. 28, III), a fiscalização 

do cumprimento das metas da política nacional de saneamento (Lei n. 11.445/2007, art. 23, 

III, VI, VII e X) e o controle de resultado instituído pelo Plano Nacional de Educação (Lei 

n. 13.005/2014) etc. O controle de resultados é essencial em planos e políticas públicas con-

tinuadas, com o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento para ajustes e revisão 

a partir dos efeitos constatados. O autor sustenta ainda que o controle de eficiência (que 

passou a ser um controle de juridicidade a partir da EC n. 19/1998) ou de resultados tem 

objetivos distintos do controle de legalidade. O exame de legalidade verifica a conformidade 

de uma ação ou omissão com normas jurídicas (que são prescrições gerais e abstratas) pre-

estabelecidas, e sua consequência se situa no plano da validade e da efetividade das ações e 

da eventual punição aos responsáveis. De outro lado, o exame da eficiência confere o atin-

gimento de metas e indicadores de desempenho concretos e preestabelecidos, buscando o 

aperfeiçoamento dos meios. A ineficiência não produz a priori consequências quanto à va-

lidade ou efetividade das atividades administrativas ou a punição dos responsáveis, e sim a 

revisão das metas, dos indicadores ou dos meios escolhidos etc., podendo implicar até 

mesmo a descontinuidade da ação.389  

 O controle da economicidade engloba o resultado da atividade administrativa. Porém, 

o exame da economicidade não pode ser tido apenas como controle de resultado. Como visto 

em capítulo anterior da tese, a economicidade significa a relação de adequação econômica 

entre o ato financeiro e o resultado pretendido. Assim sendo, a adequação econômica encon-

tra-se tanto no ato quanto no seu resultado. Retome-se o exemplo referente a alienação de 

bens públicos. Eventual venda de imóvel por valor inferior ao de mercado implica violação 

à economicidade (entendida aqui como princípio ou também em relação às regras compor-

tamentais previstas na Lei de Licitações que exigem a avaliação do bem antes de sua aliena-

ção e, assim, promovem a economicidade da atividade financeira). A violação revela-se na 

discrepância entre o preço da venda e a quantia que a Administração Pública poderia obter 

em contrapartida ao bem alienado caso tivesse sido observado o valor justo ou de mercado. 

Vale dizer, a análise de economicidade reside tanto no ato financeiro praticado quanto no 

 
389 Cf. O controle jurisdicional da atividade administrativa: métodos para uma jurisdição ampla das decisões 
administrativas. Tese para o concurso de livre-docência apresentada à Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo. São Paulo, 2018, p. 223-228. 
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seu resultado, que é um dano ao erário. O ato assim praticado resulta em prejuízo aos cofres 

públicos, caso não haja justificativa extrafiscal para o preço adotado, pois os recursos que 

deixaram de ser obtidos poderiam ser aplicados para o atendimento de necessidades públi-

cas. Portanto, a economicidade, ou a relação de adequação econômica entre o ato financeiro 

e o resultado pretendido, está no ato e nas suas consequências, em vez de num ou noutro. 

 Além disso, o controle de economicidade não é sinônimo de controle de eficiência. 

Como exposto no capítulo anterior, a economicidade não está contida na eficiência, embora 

haja relação de intersecção entre uma e outra. A eficiência refere-se a diversos aspectos dos 

atos administrativos, não se limitando a questões econômicas. Já a economicidade manifesta-

se de outras formas além da eficiência produtiva, da maximização de resultados ou da análise 

de custo-benefício. 

 Superado esse tópico, passa-se a verificar a natureza jurídica dos Tribunais de Contas 

no sistema jurídico vigente. Depois disso, serão estudadas as diferentes modalidades de fis-

calização a cargo das Cortes de Contas, bem como suas funções e competências. 

 

4.3. Os Tribunais de Contas como órgãos constitucionais autônomos 

 Existe controvérsia doutrinária acerca da posição institucional ou da natureza jurídica 

dos Tribunais de Contas no Brasil. Essa celeuma pode ser sintetizada em duas correntes: a 

primeira sustenta que os Tribunais de Contas integram a estrutura do Poder Legislativo (com 

variações em relação a estarem ou não subordinados a este, como órgãos “auxiliares”); a 

segunda defende que as Cortes de Contas ostentam autonomia institucional e não integram 

nenhum dos três Poderes.  

 Um dos expoentes da primeira corrente é Helio Saul Mileski, para quem o Tribunal 

de Contas pertente à estrutura do Poder Legislativo, porém sem ser subordinado a este. A 

expressão “com o auxílio do Tribunal de Contas”, prevista no art. 71 da Constituição Federal, 

não contém conteúdo de subordinação, porque “órgão que presta auxílio” não é sinônimo de 

“órgão auxiliar”. Como o Tribunal de Contas não é um Poder em separado, deve participar 

de um dos Poderes do Estado, e a Constituição Federal explicitamente o coloca na Seção IX 

(“Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária”) do Capítulo I (“Do Poder Legisla-

tivo”) como órgão executor do controle externo, que é competência do Congresso Nacional. 

Assim, na visão do autor, o Tribunal de Contas integra o Poder Legislativo, mas sem subor-

dinação, tendo em vista que o art. 71 da Constituição Federal atribui competências exclusi-
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vas e indelegáveis para o Tribunal de Contas, com exercício sobre os três Poderes do Es-

tado.390  

 De maneira semelhante entende Ives Gandra da Silva Martins, para quem o Tribunal 

de Contas não é um órgão do Poder Judiciário, e sim do Poder Legislativo.391 

 De outro lado, o entendimento da segunda corrente, que parece ser o mais correto, 

assenta que os Tribunais de Contas não integram o Poder Legislativo e constituem órgão 

constitucional autônomo. A seguir, serão vistos alguns dos seus expoentes. 

 Diogo de Figueiredo Moreira Neto assevera a esse respeito que o emprego do poder 

do Estado pode desdobrar-se de diversas formas e as Constituições têm o papel de limitar e 

condicionar o poder estatal por meio das competências, as quais autorizam entes e órgãos a 

exercitar dito poder. A identificação da matriz constitucional de determinado órgão pode ser 

feita a partir de aspectos formais e materiais. Sob o aspecto meramente formal, qualquer 

órgão que está previsto na Constituição deve ser considerado constitucional. O aspecto ma-

terial, de outro lado, evidencia-se por meio de três alternativas: a primeira delas distingue os 

órgãos constitucionais subordinantes e os órgãos constitucionais subordinados, a partir das 

respectivas funções; a segunda alternativa faz distinção entre órgãos essenciais e não essen-

ciais a determinado ordenamento constitucional (os primeiros realizam funções que são ex-

pressões imediatas da soberania e/ou necessárias à própria existência do Estado); a terceira 

alternativa realça os órgãos portadores ou garantidores dos valores políticos-constitucionais 

do Estado. Ao confrontar esse arcabouço teórico com os Tribunais de Contas no Brasil, con-

clui o autor que todos os critérios (formais e materiais) são satisfeitos. Primeiramente, a 

previsão no texto constitucional já basta para tornar o Tribunal de Contas um órgão de matriz 

constitucional. Além disso, sob o ponto de vista material, a Corte de Contas é um órgão 

constitucional subordinante, porque lhe foram atribuídas doze funções constitucionais, as 

quais evidenciam relações ante as funções desempenhadas por outros órgãos estatais. No 

mesmo passo, o Tribunal de Contas é um órgão constitucional essencial, dada a variedade 

de competências que lhe foi atribuída pelo art. 71 da Constituição Federal. Por fim, a Corte 

de Contas configura órgão garantidor dos valores político-constitucionais, na medida em que 

exerce funções indispensáveis aos princípios republicano e democrático.392 

 
390 Cf. O controle da gestão pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 203-205. 
391 Cf. “Tribunal de Contas é órgão auxiliar do controle externo do Poder Legislativo e não, institucionalmente, 
órgão equiparado ao regime dos tribunais – reflexões sobre sua disciplina jurídica – opinião legal”. Revista do 
Tribunal de Contas da União. Brasília: TCU, a. 40, n. 111, p. 53-62, jan./abr. 2008. 
392 Cf. “Algumas notas sobre órgãos constitucionalmente autônomos (um estudo de caso sobre os Tribunais de 
Contas no Brasil)”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 223, p. 1-24, jan./mar. 2001. 
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 Desdobrando esse raciocínio, aduz Carlos Ayres Britto que o fundamento que sus-

tenta a conclusão de que os Tribunais de Contas não integram o Poder Legislativo encontra-

se no art. 44 da Constituição Federal, de acordo com o qual o Legislativo é exercido pelo 

Congresso Nacional, que se compõe apenas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Desse modo, pela expressa dicção constitucional, os Tribunais de Contas não integram o 

Poder Legislativo. Na realidade, a referência organizacional que o texto constitucional atri-

bui aos Tribunais de Contas é o Poder Judiciário, na medida em que o art. 73 da Constituição 

Federal confere à Corte de Contas, no que couber, as atribuições concedidas aos tribunais 

pelo art. 96 da Constituição Federal. Ao mesmo tempo, o art. 73, §3º, da Constituição Federal 

prevê que os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerro-

gativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Jus-

tiça.393 

 A corroborar o afirmado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “as cortes de con-

tas seguem o exemplo dos tribunais judiciários no que concerne às garantias de independên-

cia, sendo também detentoras de autonomia funcional, administrativa e financeira”, do que 

decorre a iniciativa legislativa reservada para alterar sua organização e funcionamento, a teor 

da interpretação sistemática dos arts. 73, 75 e 96, III, “d”, da Constituição Federal.394 A 

autonomia financeira dos Tribunais de Contas como decorrência das mesmas garantias dadas 

ao Poder Judiciário também foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outra assen-

tada.395 A Suprema Corte, ademais, entendeu que a Assembleia Legislativa de Estado-mem-

bro não tem poder para decretar a perda do cargo de Conselheiro do respectivo Tribunal de 

Contas, ainda que a pretexto de exercer jurisdição política sobre tal agente público (que seria 

inexistente), ante a concessão, aos Conselheiros dos Tribunais de Contas, dos mesmos pre-

dicamentos que protegem os magistrados.396 

 Logo, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Tribunais de Contas pos-

suem no Poder Judiciário sua referência organizacional, bem como seus integrantes possuem 

as mesmas prerrogativas dos juízes, pelo que parece equivocado incluir a Corte de Contas 

no Poder Legislativo, até porque os Tribunais de Contas possuem competências próprias e 

autônomas. O Supremo Tribunal Federal definiu a esse respeito que os Tribunais de Contas 

 
393 Cf. “O regime constitucional dos Tribunais de Contas”. Interesse Público, n. 13, p. 177-187, 2002. 
394 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 4.418/TO, rel. min. DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, 
DJe 20/3/2017. 
395 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 119/RO, rel. min. DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, 
DJe 28/3/2014. 
396 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 4.190 MC-REF/RJ, rel. min. CELSO DE MELLO, 
TRIBUNAL PLENO, DJe 11/6/2010. 
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ostentam posição eminente na Constituição Federal e não são subordinados hierarquica-

mente ao Poder Legislativo, pois não são órgãos delegatários deste, nem de mero assessora-

mento técnico. A competência institucional dos Tribunais de Contas não deriva de delegação 

dos órgãos legislativos, mas emana da própria Constituição.397 

 Sempre houve dificuldades em se enquadrar o Tribunal de Contas na estrutura dos 

demais Poderes. Na Constituição de 1934, a Corte de Contas constou do capítulo destinado 

ao Ministério Público. Posteriormente, em 1937, foi inserida no capítulo do Poder Judiciário. 

A partir da Constituição de 1946, o Tribunal de Contas foi transferido para o capítulo que 

versa sobre o Poder Legislativo, o que pode ser atribuído à afinidade da matéria, na medida 

em que ambos são titulares da função de controle externo.398  

 Contudo, o Tribunal de Contas não é subalterno ou hierarquicamente inferior ao Con-

gresso Nacional. O paralelo feito por Carlos Ayres Britto399 entre o Tribunal de Contas e o 

Ministério Público é bastante esclarecedor nesse aspecto. Na lição do autor, quando a Cons-

tituição Federal prevê em seu art. 71 que o controle externo será exercido pelo Congresso 

Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas, assim o faz do mesmo modo que trata da 

atuação do Ministério Público perante o Poder Judiciário (art. 127). Em ambas as situações, 

existe uma única função,400 que é exercida por dois órgãos distintos, sem que exista superi-

oridade hierárquica de um sobre o outro. A função jurisdicional é desempenhada pelo Poder 

Judiciário com o auxílio compulsório do Ministério Público. Já o controle financeiro externo 

deve ser realizado por dois órgãos, Congresso Nacional e Tribunal de Contas, cada qual com 

competências próprias. O Tribunal de Contas não é órgão meramente auxiliar do Congresso 

Nacional, porque suas atuações no controle externo se dão em conjunto, cada qual com sua 

competência. 

 A propósito, a Constituição Federal jamais utilizou-se da expressão “órgão auxiliar” 

ao tratar do papel do Tribunal de Contas no controle externo. Se a intenção do constituinte 

fosse atribuir essa função à Corte de Contas, teria sido mais explícito, ou ainda, teria con-

templado o Tribunal de Contas na composição do Congresso Nacional. Deveras, ao se efe-

tuar uma interpretação sistemática da Constituição Federal, verifica-se que o constituinte foi 

 
397 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 4.190 MC-REF/RJ, rel. min. CELSO DE MELLO, 
TRIBUNAL PLENO, DJe 11/6/2010. 
398 Cf. GUERRA, Evandro Martins. Controle externo da administração pública. 4ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2019, p. 165. 
399 “O regime constitucional dos Tribunais de Contas”. Interesse Público, n. 13, p. 177-187, 2002. 
400 Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, função é a finalidade que deve ser cumprida compulsoriamente 
por alguém, no interesse de outrem, pelo manejo de poderes indispensáveis à satisfação desse interesse alheio 
(cf. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2ª ed., 5ª tir. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 13-15). 
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expresso quando desejou incluir órgãos ou pessoas em determinada estrutura. É o que se 

verifica, por exemplo, da leitura do art. 76 da Constituição Federal, de acordo com o qual “o 

Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Es-

tado”. Vale dizer, os Ministros fazem parte da estrutura do Poder Executivo e têm por função 

auxiliar o Presidente da República. Contudo, ao tratar da composição do Congresso Nacional 

no art. 44, a Constituição fez referência apenas à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal 

e quedou silente com relação ao Tribunal de Contas (em hipótese de “silêncio eloquente”). 

A partir dessa constatação, pode-se inferir que o termo “auxílio”, utilizado no art. 71 da 

Constituição, tem o sentido de apoio, ajuda, assistência, mas não indica qualquer relação de 

subordinação. Corroboram o quanto afirmado as competências atribuídas ao Tribunal de 

Contas pelo art. 71 da Constituição, que abrangem o julgamento de contas dos administra-

dores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, além da aplicação de 

sanções, a designação de prazo para que irregularidades sejam sanadas, ou ainda, a sustação 

de ato impugnado. Todas essas competências são desempenhadas pelo Tribunal de Contas 

sem passar pelo crivo do Legislativo e são próprias de um órgão autônomo e independente, 

que não se subordina a nenhum outro Poder constituído.401  

 Deveras, várias das competências atribuídas pela Constituição ao Tribunal de Contas 

não se submetem ao crivo do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal (como, por exemplo, art. 71, II, III, V, VI e VIII). As competências do Congresso 

Nacional em relação ao controle externo, por sua vez, estão previstas no art. 49, IX e X, da 

Constituição Federal. Daí decorre que o Tribunal de Contas da União é “órgão da pessoa 

jurídica União, diretamente, sem pertencer a nenhum dos três Poderes Federais”,402 tal qual 

ocorre com o Ministério Público (CF, art. 128, I e II). O Supremo Tribunal Federal reconhe-

ceu nesse sentido que “o Tribunal de Contas da União ostenta a condição de órgão indepen-

dente da estrutura do Estado brasileiro, cujas principais funções se espraiam pelos diversos 

incisos do art. 71 da Constituição da República”.403 Em outra oportunidade, a Corte assentou 

que os “Tribunais de Contas não são, a rigor, meros auxiliares no controle externo da Admi-

 
401 Cf. SOARES, José de Ribamar Barreiros. “A natureza jurídica do Tribunal de Contas da União”. Revista 
de Informação Legislativa. Brasília, a. 33, n. 132, p. 259-262, out./dez. 1996. 
402 BRITTO, Carlos Ayres. “O regime constitucional dos Tribunais de Contas”. Interesse Público, n. 13, p. 
179, 2002 (destaques do original). 
403 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 33.340/DF, rel. min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 
3/8/2015. 
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nistração Pública”, pois “a Constituição Federal lhes atribui competência para fiscalizar atos 

do próprio poder legislativo”.404 

 Digno de nota, ainda, o seguinte trecho do voto do Min. Luís Roberto Barroso, pro-

ferido no RE n. 848.826:405 

“Entre nós, o controle externo da administração pública está inserido no 
âmbito do Poder Legislativo. No plano federal, diz a Constituição, é exer-
cido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União. No entanto, o texto constitucional prevê um plexo de competências 
privativas do Tribunal de Contas que tornam a fiscalização contábil, finan-
ceira e orçamentária funções muito mais ligadas a essa Corte do que ao 
próprio Congresso Nacional. De fato, a extensão das competências dos tri-
bunais de contas é variável entre os países. Em razão disso, a correta com-
preensão do regime de controle externo das contas públicas no Brasil re-
clama uma interpretação constitucional que vá além da afirmação corrente 
de que o órgão legislativo correspondente é o seu titular, sendo o Tribunal 
de Contas seu mero auxiliar. Desde logo, convém assentar que a vinculação 
administrativa do Tribunal de Contas ao respectivo órgão legislativo não 
significa, no Brasil, a submissão daquele a este. Em primeiro lugar, aquela 
Corte não pertence à estrutura do Poder Legislativo, sendo dotada, inclu-
sive, de autonomia administrativa e orçamentária. Ademais, assim como 
ocorre em outros países, no Brasil, no que tange ao controle externo, as 
competências autônomas do órgão técnico auxiliar ultrapassam, em muito, 
as do próprio órgão Legislativo ao qual aquele está administrativamente 
vinculado. Por fim, também cabe mencionar que as Cortes de Contas são 
os órgãos competentes para a avaliação das contas das próprias Casas Le-
gislativas”. 

 Jarbas Maranhão reforça o entendimento de que o Tribunal de Contas é órgão inde-

pendente em relação aos três Poderes, que os auxilia no desempenho de suas específicas 

atribuições constitucionais e legais. Contudo, não existe subordinação hierárquica ou admi-

nistrativa a quaisquer dos Poderes. A independência é da própria substância dos Tribunais 

de Contas, que, sem ela, não poderiam atingir suas finalidades.406 

 Portanto, o Tribunal de Contas ostenta a natureza de órgão constitucional autônomo, 

pois não integra nenhum dos outros Poderes, e divide com o Poder Legislativo a função do 

 
404 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 576.920/RS, rel. min. EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, 
DJe 9/11/2020. 
405 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 848.826/CE, rel. min. ROBERTO BARROSO, rel. p. acórdão 
min. RICARDO LEWANDWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe 24/8/2017. 
406 “Tribunal de Contas. Natureza jurídica e posição entre os poderes”. Revista de Informação Legislativa. 
Brasília, a. 27, n. 106, p. 99-102, abr./jun. 1990. Sem prejuízo dessa independência, o STF entendeu que é 
constitucional o controle pelo Poder Legislativo “das contas dos órgãos que o auxiliam, ou seja, dos tribunais 
de contas” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 1.175/DF, rel. min. CARLOS VELLOSO, rel. p. 
acórdão min. MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJ 19/12/2006). No caso, analisou-se a 
constitucionalidade da Lei Orgânica do Distrito Federal, que previa a competência privativa da Câmara 
Legislativa para apreciar e julgar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
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controle financeiro externo, com competências próprias e autônomas, no exercício das quais 

pratica atos e toma decisões independentemente do crivo do Congresso Nacional.  

 Isso não quer dizer, contudo, que o Tribunal de Contas pode imiscuir-se no exercício 

da função administrativa e substituir o administrador público, ou ainda, atuar como revisor 

geral da Administração. No mesmo sentido, a despeito de o Tribunal de Contas ostentar a 

natureza de órgão constitucional autônomo, suas decisões estão sujeitas a ampla revisão ju-

dicial, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), como 

se verá mais adiante neste capítulo. 

 Visto esse ponto, passa-se a examinar as diferentes modalidades de fiscalização a 

cargo dos Tribunais de Contas. 

 

4.4. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

 O controle externo exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de 

Contas abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da unidade federada e das entidades da Administração direta e indireta (CF, arts. 70 e 71). 

Abaixo, serão comentadas cada uma delas. 

 

4.4.1. Fiscalização contábil 

 A fiscalização contábil realiza-se mediante a verificação e análise dos registros con-

tábeis da Administração Pública, com o intuito de verificar a sua correção,407 o que abrange 

a sua tempestividade, integralidade e confiabilidade.408 Dito de forma direta, “é a fiscaliza-

ção da contabilidade”.409  

 A contabilidade tem por finalidade controlar o patrimônio e apurar o resultado das 

aziendas, para prestar informações a quem tenha interesse ou o dever de avaliá-los. O con-

ceito de aziendas abrange também entes governamentais e o ramo que controla e registra o 

patrimônio do Estado é a contabilidade pública,410 que “tem por objetivo captar, registrar, 

acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, finan-

ceiras e patrimoniais das entidades de direito público interno”.411  

 
407 Cf. CONTI, José Mauricio. Direito financeiro na Constituição de 1988. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998, 
p. 3. 
408 Cf. PINTO JUNIOR, Luiz Fernando Rodrigues. Fiscalização patrimonial da administração pública. 
Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 155-156. 
409 BLIACHERIENE, Ana Carla. Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 2016, 
p. 154. 
410 Cf. NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo E. V. Contabilidade básica. 13ª ed. São Paulo: Frase Editora, 
2006, p. 1-2. 
411 KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 25. 
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 A fiscalização contábil refere-se, assim, ao exame da escrituração das receitas, des-

pesas e variações patrimoniais nos registros contábeis da Administração Pública, em confor-

midade com as regras e os princípios da contabilidade pública.412 As informações que são 

objeto da fiscalização contábil também servem de base para outras modalidades fiscalizató-

rias,413 conforme será exposto mais adiante neste tópico. 

 

4.4.2. Fiscalização financeira 

 A fiscalização financeira atém-se ao exame da entrada e saída de dinheiro público.414 

Dito de outra forma, esse tipo de fiscalização direciona-se ao controle das receitas e despesas 

incorridas no exercício fiscal.415  

 O objetivo da fiscalização financeira é “verificar se as contas públicas representam a 

efetiva situação financeira da administração, envolvendo controle sobre a arrecadação da 

receita e a realização da despesa, tendo em conta a legalidade e a regularidade das suas ope-

rações”.416 

 

4.4.3. Fiscalização orçamentária 

 A fiscalização orçamentária verifica a exatidão da execução das leis orçamentárias417 

ou o nível de concretização das previsões do orçamento,418 o que abrange a análise do Plano 

Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, além das nor-

mas jurídicas que condicionam sua execução (previstas na Constituição Federal, na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, na Lei n. 4.320/1964 etc.).419  

 
412 Cf. WURMAN, Samy. Controle externo TCU: teoria e exercícios. 3ª ed. Brasília: Ed. Vestcon, 2007, p. 17-
18. 
413 Cf. SIMÕES, Edson. Tribunais de Contas: controle externo das contas públicas. São Paulo: Saraiva, 2014, 
p. 20. 
414 Cf. HARADA, Kiyoshi. “Fiscalização financeira e orçamentária e a atuação dos Tribunais de Contas. 
Controle interno, controle externo e controle social do orçamento”. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, 
Fernando Facury (coord.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 1.258. 
415 Cf. WURMAN, Samy. Controle externo TCU: teoria e exercícios. 3ª ed. Brasília: Ed. Vestcon, 2007, p. 18. 
416 Cf. PINTO JUNIOR, Luiz Fernando Rodrigues. Fiscalização patrimonial da administração pública. 
Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 155-156. 
417 Cf. HARADA, Kiyoshi. “Fiscalização financeira e orçamentária e a atuação dos Tribunais de Contas. 
Controle interno, controle externo e controle social do orçamento”. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, 
Fernando Facury (coord.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 1.258. 
418 Cf. ABRAHAM, Marcus. Curso de direito financeiro brasileiro. 5ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018, p. 361. 
419 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho. “Competências de controle dos Tribunais de Contas – 
possibilidades e limites”. In: SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013, p. 184. 
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 No que tange à realização da despesa, a fiscalização orçamentária abrange todas as 

suas etapas, desde a dotação orçamentária até o pagamento (passando pela licitação, empe-

nho e liquidação).420 

 

4.4.4. Fiscalização operacional 

 A fiscalização operacional examina o desempenho da Administração Pública, isto é, 

se as metas e resultados programados foram atingidos.421  

 Essa modalidade de fiscalização “incide sobre os processos e projetos, operacionais 

e gerenciais, da Administração Pública, tanto os referentes à obtenção de recursos quanto os 

destinados à execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos”.422  

 

4.4.5. Fiscalização patrimonial 

 Por seu turno, a fiscalização patrimonial tem por finalidade assegurar a proteção do 

patrimônio público,423 pela verificação de sua correta gestão, a qual envolve a aquisição, 

alienação e administração de bens móveis e imóveis pela Administração Pública.424  

 Como ensina Geraldo Ataliba, para efeitos do controle externo, o conceito de bem 

público abrange coisas materiais ou imateriais, que tenham valor econômico (ainda que po-

tencial), e que estejam afetas à atividade administrativa.425  

 Cabe advertir, em tempo, que a fiscalização patrimonial é bastante abrangente e en-

globa diferentes aspectos dos bens do Estado, como aquisição, alienação, guarda, conserva-

ção, manutenção, aplicação, disponibilidade, classificação, avaliação etc.426 

 Há divergência na doutrina sobre a possibilidade de a fiscalização patrimonial abran-

ger o patrimônio público dito “impróprio”, como o meio ambiente.  

 
420 Cf. WURMAN, Samy. Controle externo TCU: teoria e exercícios. 3ª ed. Brasília: Ed. Vestcon, 2007, p. 18. 
421 Cf. WURMAN, Samy. Controle externo TCU: teoria e exercícios. 3ª ed. Brasília: Ed. Vestcon, 2007, p. 18. 
422 MOUTINHO, Donato Volkers. Contas dos governantes: apreciação das contas dos chefes de Poder 
Executivo pelos tribunais de contas do Brasil. São Paulo: Blucher Open Access, 2020, p. 79. 
423 Cf. HARADA, Kiyoshi. “Fiscalização financeira e orçamentária e a atuação dos Tribunais de Contas. 
Controle interno, controle externo e controle social do orçamento”. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, 
Fernando Facury (coord.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 1.258. 
424 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho. “Competências de controle dos Tribunais de Contas – 
possibilidades e limites”. In: SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013, p. 184-185. 
425 Cf. “Extensão do conceito de bem público para efeito de controle financeiro interno e externo”. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, a. 22, n. 86, p. 283-300, abr./jun. 1985. 
426 Cf. BARBOSA, Raïssa Mara Rezende de Deus. Os Tribunais de Contas e a moralidade administrativa. 
Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 112. 
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 Para alguns autores, tal patrimônio não estaria albergado pela fiscalização patrimo-

nial, sendo protegido por outros meios, como ações civis públicas, ações populares etc.,427 e 

eventuais danos morais, ambientais, históricos e culturais não estariam inseridos no escopo 

da responsabilidade financeira.428  

 Para outros, o meio ambiente inclui-se no patrimônio público e deve ser objeto da 

fiscalização patrimonial.429 Como aponta Donato Volkers Moutinho, foi firmada a Carta da 

Amazônia no âmbito da International Organization of Supreme Audit Institutions (INTO-

SAI), na qual as instituições superiores de controle externo de diversos países (dentre elas o 

Tribunal de Contas da União, pelo Brasil) assumiram o compromisso de incluir as questões 

ambientais em suas fiscalizações.430 

 

4.4.6. Entrelaçamentos entre as modalidades de fiscalização e os aspectos de controle 

 As modalidades de fiscalização a cargo dos Tribunais de Contas não são estanques e 

muitas vezes se entrelaçam. Com efeito, os tipos de fiscalização não devem ser considerados 

como se fossem isolados uns dos outros e em diversos momentos as distintas fiscalizações 

sobrepõem-se, mesclam-se e auxiliam-se mutuamente.431  

 As diferentes modalidades de fiscalização conferem uma variedade de opções aos 

Tribunais de Contas no exercício do controle externo, “que diversificam suas ações, seleci-

onando, em cada caso, os tipos mais adequados para manter os administradores públicos 

responsáveis”.432 

 Nesse diapasão, a fiscalização contábil serve de instrumento para outras modalidades 

de fiscalização. Compete à lei complementar fixar regras jurídicas sobre contabilidade pú-

blica (CF, art. 165, § 9º, II) e atualmente a matéria é regrada pela Lei n. 4.320/1964 (recep-

cionada com status de lei complementar pela CF) e pela Lei Complementar n. 101/2000. As 

normas relativas a registros e demonstrações contábeis privilegiaram conceitos de execução 

 
427 Cf. PINTO JUNIOR, Luiz Fernando Rodrigues. Fiscalização patrimonial da administração pública. 
Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 267. 
428 Cf. GOMES, Emerson Cesar da Silva. Responsabilidade financeira: uma teoria sobre a responsabilidade 
no âmbito dos tribunais de contas. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, 2009, p. 44. 
429 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, volume V: o 
orçamento na Constituição. 3ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 462. 
430 Cf. Contas dos governantes: apreciação das contas dos chefes de Poder Executivo pelos tribunais de contas 
do Brasil. São Paulo: Blucher Open Access, 2020, p. 81. 
431 Cf. PINTO JUNIOR, Luiz Fernando Rodrigues. Fiscalização patrimonial da administração pública. 
Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 163. 
432 MOUTINHO, Donato Volkers. Contas dos governantes: apreciação das contas dos chefes de Poder 
Executivo pelos tribunais de contas do Brasil. São Paulo: Blucher Open Access, 2020, p. 82. 



164 
 

 

orçamentária, porque o principal instrumento escolhido pela Lei n. 4.320/1964 para regular 

a contabilidade foi o orçamento.433 

 Os registros contábeis do setor público revelam-se em três diferentes aspectos, a sa-

ber: orçamentário, patrimonial e fiscal. Esses aspectos corroboram a existência de vínculo 

entre a fiscalização contábil e outras modalidades de fiscalização.  

 Para a contabilidade orçamentária, interessa o controle de disponibilidades e obriga-

ções orçamentárias,434 que evidencia o montante dos créditos orçamentários, a despesa em-

penhada e a realizada, bem como as dotações disponíveis, para que ao final do exercício seja 

registrada a comparação entre a previsão e a execução orçamentária.435 Isso mostra a rele-

vância da fiscalização contábil para a fiscalização orçamentária, vale dizer, embora sejam 

modalidades distintas de fiscalização, seus objetos frequentemente se sobrepõem ou se en-

trelaçam.  

 A contabilidade patrimonial, por seu turno, diz respeito ao registro da composição do 

patrimônio do ente público, compreendendo o reconhecimento, a mensuração e a evidenci-

ação dos ativos ou passivos e das variações patrimoniais.436 Com isso em perspectiva, pode-

se afirmar que a contabilidade patrimonial também se mostra importante para a fiscalização 

patrimonial exercida pelos Tribunais de Contas.  

 Já o aspecto fiscal da contabilidade engloba a apuração dos indicadores ou relatórios 

instituídos pela Lei Complementar n. 101/2000 (como, por exemplo, o Relatório de Gestão 

Fiscal ou o Relatório Resumido da Execução Orçamentária), a fim de se aferir o montante 

das despesas com pessoal, das operações de crédito, da dívida consolidada, dentre outros.  

 Em conformidade com o art. 85 da Lei n. 4.320/1964, os serviços de contabilidade 

devem permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da compo-

sição patrimonial, a determinação dos custos, o levantamento de balanços e a análise e a 

interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Adicionalmente, o art. 89 da referida 

lei estabelece que a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, 

 
433 Cf. BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade aplicada ao setor público. 8ª ed. 
Brasília: STN, 2018, p. 18. Disponível em: 
<https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:31484>, acesso em 21/7/2020. 
434 Cf. FEIJÓ, Paulo Henrique. “A convivência das três ramificações da contabilidade no setor público: 
patrimonial x financeira x orçamentária”. Revista Digital do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Curitiba, n. 12, p. 22-44, abr./jun. 2015. Disponível em: 
<http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2015/8/flipbook/280967/Revista%20do%20TCE%20n12_FINAL.pdf
>, acesso em 21/7/2020. 
435 Cf. KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 26. 
436 Cf. BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade aplicada ao setor público. 8ª ed. 
Brasília: STN, 2018, p. 20. Disponível em: 
<https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:31484>, acesso em 21/7/2020. 
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financeira patrimonial e industrial. A fiscalização contábil, portanto, auxilia as demais mo-

dalidades de fiscalização, na medida em que os registros contábeis dão suporte a análises de 

cunho financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial.  

 Retomando-se os exemplos mencionados, no que tange à fiscalização orçamentária, 

a contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários 

vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as 

dotações disponíveis (Lei n. 4.320/1964, art. 90). Já no que tange à fiscalização patrimonial, 

o auxílio da contabilidade se revela pelos registros analíticos dos bens de caráter permanente, 

com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e 

dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração, além de registros sintéticos de 

todos os bens móveis e imóveis, cujo levantamento geral terá por base o inventário analítico 

de cada unidade administrativa (Lei n. 4.320/1964, arts. 94 a 96).  

 A atuação da fiscalização contábil, contudo, tem limites, pois as inconsistências que 

eventualmente forem detectadas podem ter origens diversas, que ultrapassam a mera análise 

dos registros de receitas, despesas e variações patrimoniais e são mais bem aferíveis em 

outros tipos de fiscalização (como a operacional). Além disso, embora possa identificar e 

inibir a ocorrência de erros ou fraudes, a fiscalização contábil não será suficiente para eli-

miná-los.437 

 Noutro giro, a fiscalização patrimonial refere-se à averiguação da administração do 

patrimônio público, o que também guarda entrelaçamento com outras modalidades de fisca-

lização. Deveras, caso seja alienado um imóvel público, será auferida uma receita de capital, 

que está abrangida pelas fiscalizações contábil e financeira.  

 Ao mesmo tempo, a fiscalização patrimonial relaciona-se com a fiscalização orça-

mentária, na medida em que a realização de uma obra de infraestrutura que almeje a ampli-

ação de rodovias e que perdure por mais de um exercício (e que resultará em ativo do Poder 

Público) deverá estar prevista no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 

Lei Orçamentária Anual, de acordo com as especificidades de cada uma dessas leis orça-

mentárias.  

 

4.4.7. A economicidade nas modalidades de fiscalização 

 O exame da economicidade, como visto anteriormente, pode ser efetuado em todos 

os tipos de atos financeiros, isto é, em atos relacionados à arrecadação, à gestão e ao dispên-

 
437 Cf. BLIACHERIENE, Ana Carla. Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 
2016, p. 156. 
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dio de recursos públicos. Logo, a averiguação da economicidade tem escopo bastante amplo 

e pode ser realizado em diversas modalidades de fiscalização. 

 Em princípio, o exame da economicidade não seria aplicável em relação à fiscaliza-

ção contábil. Com efeito, tendo em vista que essa modalidade de fiscalização tende a analisar 

os registros de despesas e receitas, ou ainda, se a evolução do patrimônio do ente público 

está corretamente escriturada nos registros contábeis, pode-se considerar que tal fiscalização 

configura mero exame formal.  

 A mesma conclusão se aplica à fiscalização financeira, tendo em vista que esta mo-

dalidade engloba apenas a entrada e saída de dinheiro dos cofres públicos, no intuito de 

verificar se as contas públicas representam a situação financeira efetiva da Administração. 

Assim, a fiscalização financeira não tem por escopo averiguar a relação de adequação eco-

nômica entre ato financeiro e resultado pretendido. 

 De outro lado, mostra-se pertinente a análise da economicidade no que tange às de-

mais espécies de fiscalização.  

 Considerando que a fiscalização orçamentária abrange, como dito, todas as etapas da 

despesa orçamentária, como dotação, licitação, empenho e liquidação, pode-se averiguar a 

economicidade, por exemplo, nos casos de antecipação de pagamentos. Nesse caso, o paga-

mento será feito antes do cumprimento da prestação pela contratada, o que deve ser apurado 

na etapa de liquidação, a qual apura os comprovantes de entrega do material ou do serviço 

prestado, além das previsões contratuais (Lei n. 4.320/1964, art. 63, §2º, I e III). Portanto, a 

economicidade também está presente na fiscalização orçamentária. 

 É comum a associação da economicidade à fiscalização operacional, na medida em 

que esta modalidade se relaciona à verificação dos resultados da Administração Pública e, 

dessa forma, seria mais propícia à apreciação da economicidade dos atos financeiros.  

 Raïssa Maria Rezende de Deus Barbosa assevera nesse sentido que a fiscalização 

operacional se refere à compatibilização entre meios e fins da Administração Pública para 

avaliação do resultado e, dessa forma, tal fiscalização concerne à análise de economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade.438  

 De acordo com a “Declaração de Lima de Diretrizes para Preceitos de Auditoria”, 

aprovada em 1977 no IX Congresso da International Organization of Supreme Audits Insti-

tution (INTOSAI), a auditoria operacional (instrumento da fiscalização operacional) é ori-

entada a examinar o resultado, a economia, a eficiência e a eficácia da Administração Pú-

 
438 Cf. Os Tribunais de Contas e a moralidade administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 110. 
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blica. Esse tipo de auditoria abrange não apenas operações financeiras especificas, mas tam-

bém todo o espectro da atividade governamental, incluindo os sistemas organizacionais e 

administrativos.439  

 O Tribunal de Contas da União, por sua vez, vem utilizando a economicidade como 

parâmetro de fiscalização nas auditorias operacionais,440 as quais não devem resultar em 

punições aos administradores e gestores públicos, e sim em recomendações. 

 Contudo, conforme será demonstrado adiante, o exame da economicidade está pre-

sente não apenas nas auditorias operacionais, mas também nas auditorias de conformidade. 

Além disso, tendo em vista que a economicidade analisa a relação de adequação econômica 

entre o ato financeiro e o resultado pretendido, o seu exame não diz respeito apenas aos 

resultados da atividade financeira do Estado, pois a adequação econômica diz respeito ao 

confronto entre ato e resultado, conforme salientado alhures.  

 Por fim, cabe destacar ainda que o exame de economicidade também diz respeito à 

fiscalização patrimonial, modalidade que abrange, como visto linhas acima, diversos aspec-

tos dos bens do Estado, inclusive sua alienação, disponibilidade e avaliação. Assim, a fisca-

lização patrimonial pode indicar se houve a avaliação dos bens públicos e se esta avaliação 

é idônea, a fim de averiguar se foi obtido o valor justo pela alienação dos bens. 

 Para exercer os tipos ou modalidades de fiscalização mencionados acima, a Consti-

tuição Federal atribuiu aos Tribunais de Contas diversas competências, elencadas nos incisos 

do art. 71, que serão analisadas a seguir. 

 

4.5. As funções e competências dos Tribunais de Contas 

 As funções e competências a serem analisadas a seguir não se restringem ao Tribunal 

de Contas da União e aplicam-se, no que couber, aos Tribunais de Contas dos Estados e dos 

Municípios (CF, art. 75). A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o modelo 

de controle externo deve ser obrigatoriamente espelhado pelos Estados, pelo Distrito Federal 

e pelos Municípios. A norma de regência da organização de Tribunal de Contas de unidade 

 
439 O texto original é o seguinte: “1. The traditional task of Supreme Audit Institutions is to audit the legality 
and regularity of financial management and of accounting. 2. In addition to this type of audit, which retains its 
significance, there is another equally important type of audit--performance audit-which is oriented towards 
examining the performance, economy, efficiency and effectiveness of public administration. Performance audit 
covers not only specific financial operations, but the full range of government activity including both 
organisational and administrative systems. 3. The Supreme Audit Institution's audit objectives--legality, 
regularity, economy, efficiency and effectiveness of financial management--basically are of equal importance. 
However, it is for each Supreme Audit Institution to determine its priorities on a case-by-case basis”. 
440 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 272/2016, rel. min. VITAL DO RÊGO, PLENÁRIO, 
J: 17/2/2016. 
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federada que esteja divorciada do modelo federal de controle externo das contas públicas é 

materialmente inconstitucional.441 

 A doutrina costuma classificar, para fins didáticos, as distintas funções dos Tribunais 

de Contas, nas quais se inserem as competências arroladas nos incisos do art. 71 da Consti-

tuição Federal. A função precípua dos Tribunais de Contas é a de controle externo. No en-

tanto, é possível, dentro do campo de atuação que foi reservado pelo constituinte às Cortes 

de Contas, identificar outras funções que lhes são inerentes (e que estariam abrangidas pela 

função de controle externo), as quais são cumpridas mediante o manejo das competências 

(poderes) atribuídas pelo art. 71 da Constituição aos Tribunais de Contas, as quais são autô-

nomas e no mais das vezes independem do crivo do Poder Legislativo.  

 Sem prejuízo de outras classificações possíveis, adotar-se-á nesta tese a classificação 

proposta por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, com ligeiras adaptações, que divide as funções 

dos Tribunais de Contas em: fiscalizatória, consultiva, informativa, judicante, sancionatória, 

corretiva e de ouvidoria.442  

 

4.5.1. Função fiscalizatória 

 A função fiscalizatória se materializa, primeiramente, pelo exercício da competência 

prevista no art. 71, III, da Constituição Federal, relativa ao registro dos atos de admissão de 

pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões. Essa competência é exercida 

pelos Tribunais de Contas com independência, isto é, sem subordinação ao Poder Legisla-

tivo.  

 Em princípio, a competência ora mencionada refere-se apenas ao controle de legali-

dade a cargo dos Tribunais de Contas,443 na medida em que se verifica se foram atendidos 

os pressupostos e requisitos legais para a admissão de pessoal ou concessão de aposentado-

rias, reformas e pensões, não se estendendo ao controle de legitimidade ou de economici-

dade. 

 Não obstante, há precedentes do Tribunal de Contas da União, inclusive já mencio-

nados neste trabalho, que deixaram de aplicar regras atinentes à matéria em processo de 

ponderação com o princípio da economicidade, além de outros princípios como o da razoa-

 
441 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 5.323/RS, rel. min. ROSA WEBER, TRIBUNAL PLENO, 
DJe 6/5/2019. 
442 Cf. Direito administrativo. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 614-615. 
443 Outrossim, decidiu o Supremo Tribunal Federal que o ato de aposentadoria é complexo e somente se 
aperfeiçoa após o registro perante a Corte de Contas. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 
195.861/ES, rel. min. MARCO AURÉLIO, SEGUNDA TURMA, DJ 17/10/1997. 
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bilidade. Vale dizer, embora a Corte de Contas não tenha proclamado a invalidade da regra 

em conflito com outra vigente, a decisão foi pela sua não aplicação, em virtude da violação 

à economicidade que se constatou no caso concreto, pois parcela diminuta incluída na apo-

sentadoria não seria capaz de tornar a sua concessão ilegal. Noutro giro, faltando apenas seis 

meses ou menos para que o servidor adquira o direito à aposentadoria, o seu retorno à ativi-

dade após longo período afastado implicaria violação à economicidade, tendo em vista os 

custos necessários para seu treinamento e atualização profissional: 

“O valor insignificante de parcela incluída irregularmente em ato de con-
cessão de aposentadoria ou pensão pode ensejar em caráter excepcional o 
julgamento pela legalidade do ato, com o devido registro, em observância 
aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, desde 
que adotada medida para a regularização financeira da falha”.444 

“Na hipótese de exíguo tempo de serviço faltante para a aquisição do di-
reito à aposentadoria (seis meses ou menos), o retorno à atividade de ser-
vidor afastado por longo período afronta não apenas o princípio da razoa-
bilidade, mas também o da economicidade, porquanto não justifica os gas-
tos necessários com seu treinamento e atualização profissional, para, en-
fim, laborar apenas alguns meses antes de nova inativação”.445 

 Além disso, a função fiscalizatória se concretiza pelo exercício da fiscalização em 

sentido estrito,446 na execução dos poderes elencados nos incisos IV, V e VI, do art. 71, da 

Constituição, os quais atribuem aos Tribunais de Contas competência para realizar inspeções 

e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (inciso 

IV), fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais (inciso V) ou ainda, fiscalizar 

a aplicação de recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 

congêneres, a outras unidades federadas.  

 O disposto no inciso V, do art. 71, da Constituição revela que a competência para a 

fiscalização é determinada pela origem dos recursos aplicados, e não pelo ente federativo 

que os aplica. Assim, caso recursos federais sejam repassados a determinado Estado em de-

corrência de convênio (ou outro tipo de acordo) com a União, a competência para fiscaliza-

ção será do Tribunal de Contas da União, e não do Tribunal de Contas do Estado respectivo.  

 O exercício da função fiscalizatória se materializa por meio de diversos instrumentos, 

a seguir tratados. 

 

 
444 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 12.704/2019, rel. min. ANA ARRAES, SEGUNDA 
CÂMARA, J: 26/11/2019. 
445 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 3.547/2015, rel. min. RAIMUNDO CARREIRO, 
SEGUNDA CÂMARA, J: 30/6/2015. 
446 Cf. MOUTINHO, Donato Volkers. Contas dos governantes: apreciação das contas dos chefes de Poder 
Executivo pelos tribunais de contas do Brasil. São Paulo: Blucher Open Access, 2020, p. 148. 
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4.5.1.1. Instrumentos de fiscalização 

 Há diversos instrumentos de fiscalização à disposição dos Tribunais de Contas. O 

texto constitucional faz referência às auditorias e inspeções (CF, art. 71, IV). Além disso, a 

legislação infraconstitucional (como leis orgânicas e regimentos internos dos Tribunais de 

Contas) podem prever variações desses instrumentos, como levantamentos, acompanhamen-

tos e monitoramentos.447 

 As auditorias serão examinadas com mais detalhes logo a seguir. Com relação a ou-

tros instrumentos de fiscalização, cabe mencionar, a título de exemplo, que o Regimento 

Interno do Tribunal de Contas da União define a inspeção como o instrumento de fiscaliza-

ção utilizado para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar 

denúncias ou representações quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade de fatos 

da administração e de atos administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à sua 

jurisdição (art. 240).  

 O acompanhamento busca, ao longo de um período predeterminado, avaliar os atos 

de gestão dos responsáveis e o desempenho dos órgãos, entidades, sistemas, programas, pro-

jetos e atividades governamentais sob sua jurisdição (art. 241). 

 O monitoramento, por seu turno, é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tri-

bunal de Contas para verificar o cumprimento de suas deliberações e os resultados dela ad-

vindos (art. 243). 

 

4.5.1.1.1. Os diferentes tipos de auditoria  

 As auditorias são mais amplas do que as inspeções e caracterizam-se como um pro-

cedimento sistemático que visa a fazer avaliações do objeto examinado a partir de critérios 

previamente estabelecidos, com um viés conclusivo, a fim de permitir a tomada de decisões 

pelos Tribunais de Contas. As inspeções estão contidas nas auditorias e servem de subsídio 

para as suas avaliações e conclusões por terem caráter informativo e instrutório.448 

 O termo “auditoria” pode assumir diversos sentidos, a depender do contexto em que 

utilizado. A auditoria pode ser associada a “fiscalização”, para descoberta de irregularidades 

e ilícitos. Também é entendida, em meios empresariais ou técnicos, como atividade de veri-

 
447 Cf. MOUTINHO, Donato Volkers. Contas dos governantes: apreciação das contas dos chefes de Poder 
Executivo pelos tribunais de contas do Brasil. São Paulo: Blucher Open Access, 2020, p. 149. 
448 Cf. AGUIAR, Afonso Gomes; AGUIAR, Márcio Paiva. O Tribunal de Contas na ordem constitucional. 2ª 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 96. 
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ficação do atendimento de normas e padrões contábeis.449 De acordo com a International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), “a auditoria do setor público pode 

ser descrita como um processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidência a fim 

de determinar se a informação ou as condições reais estão em conformidade com os critérios 

estabelecidos”.450 

 Não existe classificação unanimemente aceita sobre as auditorias.451 De acordo com 

a International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), existem três tipos 

principais de auditorias do setor público, a saber: auditorias financeiras, auditorias de con-

formidade e auditorias operacionais.452  

 A auditoria financeira “concentra-se em determinar se as informações financeiras de 

uma entidade são apresentadas em conformidade com o relatório financeiro aplicável e o 

marco regulatório”. 453 Vale dizer, “a auditoria financeira é um importante instrumento de 

fiscalização para a verificação independente da confiabilidade das demonstrações financei-

ras divulgadas por órgãos e entidades públicos, na defesa dos princípios de transparência e 

prestação de contas”.454 O seu objetivo é “aumentar o grau de confiança dos usuários nas 

demonstrações financeiras”.455 

 A auditoria financeira é o tipo mais tradicional das auditorias e se caracteriza por ser 

eminentemente contábil. Contudo, as finanças públicas devem também ser analisadas sob 

outras perspectivas e, nesse diapasão, a auditoria financeira estende-se a todos os aspectos 

 
449 Cf. BITTENCOURT, Fernando Moutinho Ramalho. “A jangada de pedra: os caminhos da auditoria”. 
Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 42, n. 168, p. 227-254, out./dez. 2005. 
450 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS. ISSAI 100. International 
principles of public-sector auditing, 2019. Disponível em: <https://www.issai.org/professional-
pronouncements/?n=100-129>. Acesso em 27/7/2020. Tradução livre do original em inglês: “In general public-
sector auditing can be described as a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence to 
determine whether information or actual conditions conform to established criteria”. 
451 Cf. ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos. Introdução à auditoria operacional. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2008, p. 22. 
452 Cf. INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS. ISSAI 100. 
International principles of public-sector auditing, 2019. Disponível em: <https://www.issai.org/professional-
pronouncements/?n=100-129>. Acesso em 27/7/2020. 
453 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS. ISSAI 100. International 
principles of public-sector auditing, 2019. Disponível em: <https://www.issai.org/professional-
pronouncements/?n=100-129>. Acesso em 27/7/2020. Tradução livre do original em inglês: “Financial audit 
focuses on determining whether an entity’s financial information is presented in accordance with the applicable 
financial reporting and regulatory framework”. 
454 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria financeira. Brasília: TCU, Secretaria de 
Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2016, p. 12. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-
digital/manual-de-auditoria-financeira.htm>, acesso em 1/8/2020. 
455 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS. ISSAI 200. Fundamental 
principles of financial auditing. Disponível em: 
<https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_200/issai_2
00_en.pdf>. Acesso em 10/12/2020. Tradução livre do original em inglês: “The purpose of an audit of financial 
statements is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statements”. 
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da gestão financeira e avalia uma maior diversidade de questões financeiras (a gestão em si 

e as informações que o gestor presta sobre elas).  

 A auditoria de conformidade “é a avaliação independente se determinado objeto está 

em conformidade com as normas aplicáveis como critérios”.456 Logo, o objetivo das audito-

rias de conformidade é verificar se a atividade financeira cumpre as normas jurídicas vigen-

tes. 

 Logo, a auditoria de legalidade ou conformidade tem por objetivo verificar o cum-

primento da Constituição, da legislação e de regulamentos infralegais. Há uma extensa área 

de intersecção entre essa modalidade e a auditoria financeira, tendo em vista que a atividade 

financeira é pautada por normas jurídicas (regras e princípios). Porém, algumas auditorias 

de legalidade ou conformidade não serão financeiras (como, por exemplo, a verificação do 

cumprimento de exigências legais para determinada contratação), ao passo que algumas au-

ditorias financeiras não serão de legalidade ou conformidade (como, por exemplo, a avalia-

ção de riscos financeiros da composição da dívida pública). De outro lado, algumas audito-

rias serão tanto financeiras quanto de conformidade (como, por exemplo, a verificação da 

execução da despesa pública).457 

 Por seu turno, a auditoria operacional “é um exame independente, objetivo e confiá-

vel, para determinar se as empresas, sistemas, operações, programas, atividades ou organi-

zações governamentais estão operando de acordo com os princípios de economicidade, efi-

ciência e efetividade e se há espaço para melhoras”.458 A economicidade representa nessa 

definição “minimizar os custos dos recursos”, que “devem ser disponibilizados em tempo 

hábil, na quantidade e qualidade apropriadas e pelo melhor preço”. A eficiência significa 

“maximizar os recursos disponíveis. Refere-se à relação entre os recursos empregados e os 

produtos entregues em termos de quantidade, qualidade e tempo”, enquanto a efetividade 

corresponde a “cumprir os objetivos estabelecidos e atender aos resultados pretendidos”.459 

 
456 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS. ISSAI 400. Compliance 
audit principles, 2019. Disponível em: <https://www.issai.org/professional-pronouncements/?n=400-499>. 
Acesso em 27/7/2020. Tradução livre do original em inglês: “Compliance auditing is the independent 
assessment of whether a given subject matter is in compliance with applicable authorities identified as criteria”. 
457 Cf. BITTENCOURT, Fernando Moutinho Ramalho. “A jangada de pedra: os caminhos da auditoria”. 
Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 42, n. 168, p. 235-241, out./dez. 2005. 
458 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS. ISSAI 300. Performance 
audit principles, 2019. Disponível em: <https://www.issai.org/professional-pronouncements/?n=300-399>. 
Acesso em 27/7/2020. Tradução livre do original em inglês: “performance auditing is an independent, objective 
and reliable examination of whether government undertakings, systems, operations, programmes, activities or 
organisations are operating in accordance with the principles of economy, efficiency and effectiveness and 
whether there is room for improvement”. 
459 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS. ISSAI 300. Performance 
audit principles, 2019. Disponível em: <https://www.issai.org/professional-pronouncements/?n=300-399>. 



173 
 

 

A efetividade é costumeiramente desmembrada em eficácia e efetividade propriamente dita. 

A eficácia “diz respeito ao grau de realização de objetivos e de alcance das metas”, ao passo 

que a efetividade “refere-se ao resultado real obtido pelos destinatários das políticas, dos 

programas e dos projetos públicos. É o impacto proporcionado pela ação governamental”.460 

 A auditoria operacional é relativamente recente e surgiu no final da década de 1970 

e início da década de 1980. Essa modalidade de auditoria é peculiar ao setor estatal e não 

possui correlação no setor privado. O seu surgimento coincide com reformas gerenciais da 

Administração Pública implementadas por diversos países, as quais deram ênfase à descen-

tralização e administração focada em resultados. Seu propósito é mais ambicioso que a au-

ditoria por assim dizer “convencional”, que tem por escopo básico a verificação de livros. O 

foco da auditoria operacional é o desempenho da Administração Pública, pela análise da 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, a fim de investigar de modo objetivo se as 

políticas, programas e projetos governamentais estão funcionando.461  

 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 acolheu expressamente a possibilidade de 

os Tribunais de Contas desempenharem auditorias de natureza operacional (art. 70), embora 

a reforma gerencial em busca da melhora da qualidade dos serviços públicos tenha surgido 

muitos anos depois, durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, período 

em que a eficiência foi inserida expressamente como um dos princípios da Administração 

Pública no caput do art. 37 pela Emenda Constitucional n. 19/1998.  

 José Afonso da Silva lembra que o controle econômico já estava previsto no art. 13, 

“a”, do Decreto-lei n. 200/1967, que compreende o controle, pela chefia competente, da exe-

cução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do 

órgão controlado. Trata-se, como se pode perceber, de modalidade de controle interno, mas 

que demonstra a preocupação com o controle da realização de obras e da prestação de servi-

ços. Na época, no entanto, inexistiam critérios normativos ou diretrizes definidas para o con-

trole da execução dos programas, embora se pudessem vislumbrar iniciativas como o pro-

 
Acesso em 27/7/2020. Tradução livre do original em inglês: “The principle of economy means minimising the 
costs of resources. The resources used should be available in due time, in and of appropriate quantity and 
quality and at the best price. The principle of efficiency means getting the most from the available resources. 
It is concerned with the relationship between resources employed and outputs delivered in terms of quantity, 
quality and timing. The principle of effectiveness concerns meeting the objectives set and achieving the 
intended results”. 
460 INSTITUTO RUI BARBOSA. Normas de auditoria governamental (NAGS). Instituto Rui Barbosa. 
Tocantins: IRB, 2011. Disponível em: <https://irbcontas.org.br/wp-
content/uploads/2020/04/Normas_de_Auditoria_Governamental_-_NAG.IRB_.pdf>, acesso em 2/8/2020. 
461 Cf. POLLITT, Christopher; SUMMA, Hilkka. “Auditoria operacional e reforma da administração pública”. 
In: POLLITT, Christopher [et al.]. Desempenho ou legalidade? Auditoria operacional e de gestão pública em 
cinco países. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 25-37. 
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grama de acompanhamento da execução das metas e bases para a ação do Governo, previsto 

no Decreto n. 68.993/1971. A importância do controle econômico, na visão do citado autor, 

reside no fato de que nele se configura implicitamente um método de controle da execução 

do orçamento-programa e, pelo acompanhamento das metas e bases então previsto no De-

creto n. 68.993/1971, analisam-se temas vinculados aos problemas econômicos do país e ao 

seu desenvolvimento. Noutro giro, aponta o autor que o controle econômico importa no con-

trole do resultado, em linha com o disposto no art. 75, III, da Lei n. 4.320/1964, de acordo 

com o qual o controle da execução orçamentária compreenderá o cumprimento do programa 

de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação 

de serviços.462 

 Para Michael Barzelay, a auditoria operacional não configura modalidade de audito-

ria, e sim avaliação de programas, projetos e políticas públicas. Isso porque a auditoria ope-

racional refere-se à produção ou à revisão de instrumental de julgamento, enquanto a audi-

toria tradicional diz respeito à comparação de critérios com os atos efetivamente pratica-

dos.463  

 Esse entendimento é contraditado por Hilkka Summa, a qual assinala que o núcleo 

da auditoria operacional é emitir uma opinião, o que implica de certa forma uma atividade 

de julgamento. A auditoria operacional é distinta da avaliação, na medida em que o papel do 

auditor e do avaliador são distintos, ainda que a auditoria tome de empréstimo instrumentos 

metodológicos da avaliação. As competências dos auditores estão previamente estabelecidas 

por normas jurídicas, enquanto os avaliadores pertencem a uma gama variada de organiza-

ções, que têm maior liberdade para conduzir seus trabalhos. Não obstante, ainda que a audi-

toria operacional tenha como um dos seus objetivos auxiliar a Administração Pública a me-

lhorar o seu desempenho, tal auditoria é independente, inclusive na definição dos objetos e 

dos entes a serem auditados em relação ao desempenho. Além disso, a auditoria operacional 

difere do monitoramento de desempenho, porque o objetivo primordial da auditoria opera-

cional é o julgamento do nível de desempenho do objeto auditado, proferido após aferição 

ou fiscalização direta com indicadores adequados, ao passo que o monitoramento é condu-

zido como uma parte da rotina da própria Administração.464  

 
462 Cf. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1973, p. 355-359. 
463 Cf. “Instituições centrais de auditoria e auditoria de desempenho: uma análise comparativa das estratégias 
organizacionais na OCDE”. Revista do Serviço Público. Escola Nacional de Administração Pública. Brasília: 
ENAP, a. 53, n. 2, p. 5-35, abr./jun. 2002. 
464 Cf. “Definições e estruturas”. In: POLLITT, Christopher [et al.]. Desempenho ou legalidade? Auditoria 
operacional e de gestão pública em cinco países. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 39-64. Sobre os critérios de 
seleção de objetos de auditorias operacionais no âmbito do TCU, cf. LIMA, Dagomar Henriques. “Seletividade 
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 A auditoria operacional é um instrumento de fiscalização moderno, cujo enfoque não 

é a averiguação da conformidade dos atos financeiros com as leis, e sim o desempenho da 

Administração Pública na entrega de bens e serviços à sociedade. Tendo em vista o objetivo 

de analisar a performance das políticas públicas, o desenvolvimento das auditorias operaci-

onais centraliza-se no conceito de eficiência. Para tanto, os Tribunais de Contas devem ex-

pandir sua análise e examinar os resultados obtidos pela Administração, porque as recomen-

dações emanadas pela Corte de Contas a partir das auditorias operacionais podem contribuir 

para o aperfeiçoamento dos programas de governo.465 

 É o caso da auditoria operacional feita pelo Tribunal de Contas da União no Fundo 

de Financiamento Estudantil (FIES), programa criado pela Lei n. 10.260/2001, gerido pelo 

Ministério da Educação (MEC) e operado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-

cação (FNDE) para financiar a graduação de estudantes de baixa renda em cursos superiores 

não gratuitos. Ao examinar os resultados do FIES, a auditoria concluiu que o aumento das 

taxas de matrícula foi maior no período anterior à expansão do programa. Logo, a majoração 

de gastos e do número de financiamentos não implicou necessariamente aumento no cresci-

mento das matrículas em cursos de ensino superior. Dentre os problemas identificados, a 

auditoria apontou a existência de riscos significativos relativos à sustentabilidade do pro-

grama (gerados pelos altos índices de inadimplência e pelo descompasso entre as fontes de 

financiamento e as despesas de manutenção do FIES, pela garantia de financiamentos em 

montantes que extrapolaram em 900% o limite máximo previsto no Estatuto do Fundo de 

Garantia de Operações de Crédito Educativo, pela subestimativa de recursos destinados à 

concessão de financiamentos nas propostas orçamentárias, dentre outros), a precariedade da 

atuação do FNDE (com falhas no controle de ativos e passivos do Fundo, ausência de infor-

mações para controle e acompanhamento da carteira de financiamentos etc.), além do bene-

ficiamento de público que não precisa dos subsídios para financiar os estudos.466 

 Diante das conclusões da auditoria, o Tribunal de Contas da União determinou ao 

MEC, ao FNDE e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) a apre-

sentação em conjunto de um plano de trabalho à Corte de Contas, com ações e medidas sobre 

(i) a estratégia a ser adotada para que o FIES possa efetivamente contribuir para a política 

 
do controle externo em auditoria operacional”. Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília: TCU, a. 41, 
n. 115, p. 24-33, mai./ago. 2009. 
465 Cf. ALMEIDA, Carlos Wellington Leite de. “Auditoria operacional: conceito, proposta e crítica”. Revista 
do Tribunal de Contas da União. Brasília, n. 123, p. 42-59, jan./abr. 2012. 
466 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 3.001/2016, rel. min ANA ARRAES, PLENÁRIO, 
J: 23/11/2016. 
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educacional, (ii) aspectos relativos ao monitoramento, à avaliação e à mitigação dos impac-

tos fiscais gerados com a expansão do programa, (iii) monitoramento, avaliação e estratégias 

de atuação quanto aos índices de inadimplência, (iv) contratos de financiamento assinados, 

indicando as fontes de recursos a serem utilizadas, (v) estratégia em relação ao número de 

financiamentos a ser concedido nos próximos anos e (vi) a sustentabilidade do FIES, de sorte 

a reduzir a dependência de recursos do Tesouro Nacional, com medidas para reduzir a des-

valorização real dos ativos do Fundo e aumentar o retorno dos financiamentos concedidos.467  

 Sobre as diferenças entre as auditorias de conformidade e as auditorias operacionais, 

Fernando Moutinho Ramalho Bitttencourt assevera que os critérios sobre os quais se exer-

cerá o controle externo, para as primeiras, estão previstos na lei ou regulamentos infralegais, 

enquanto os critérios das segundas serão construídos caso a caso, com base em diversas 

fontes, como padrões técnicos da área auditada, desempenho de entidades semelhantes, em 

práticas gerenciais ou operacionais, nos objetivos fixados pelo próprio ente ou pelo Poder 

Público etc.468  

 Outra distinção diz respeito à periodicidade. Enquanto as auditorias de conformidade 

ou financeiras são assíduas (mormente anuais), as auditorias operacionais são realizadas de 

forma pontual ou casuística, inexistindo uma periodicidade pré-definida.469 

 Há diferenças também em relação às consequências de cada auditoria. As auditorias 

de legalidade ou conformidade preveem o julgamento das contas e a responsabilização do 

gestor, com aplicação de sanções (inclusive pecuniárias). Já as auditorias operacionais ou de 

desempenho voltam-se a aspectos de avaliação e de pronunciamentos de caráter meramente 

opinativo. Por outras palavras, as auditorias de legalidade ou de conformidade poderão con-

ter determinações impositivas, para que sejam cumpridas as normas jurídicas, ao passo que 

as auditorias operacionais ou de desempenho serão menos imperativas sobre os fiscalizados, 

pois, ainda que se possa analisar a eficácia, eficiência, efetividade ou equidade, não existem 

comportamentos que possam ser considerados como predeterminados ao gestor público ou 

prescritos em normas jurídicas de forma inequívoca.470 

 
467 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 3.001/2016, rel. min ANA ARRAES, PLENÁRIO, 
J: 23/11/2016. 
468 Cf. “A jangada de pedra: os caminhos da auditoria”. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 42, n. 
168, p. 235-241, out./dez. 2005. 
469 Cf. SUMMA, Hilkka. “Definições e estruturas”. In: POLLITT, Christopher [et al.]. Desempenho ou 
legalidade? Auditoria operacional e de gestão pública em cinco países. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 39-
64. 
470 Cf. BITTENCOURT, Fernando Moutinho Carvalho. “A jangada de pedra: os caminhos da auditoria”. 
Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 42, n. 168, p. 235-241, out./dez. 2005. 
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 As auditorias operacionais ganham destaque ante a insuficiência do enfoque tradici-

onal de conformidade adotado pelas auditorias contábeis ou financeiras, bem como por uma 

maior demanda social pelo aperfeiçoamento da performance do Poder Público na entrega de 

bens e serviços à população. De qualquer forma, é desejável haver equilíbrio entre as audi-

torias operacionais e de conformidade, para que as primeiras não substituam as segundas, e 

sim haja complementação. 

 O foco da auditoria operacional é a análise de resultados para a sociedade. Assim, 

verifica-se uma transferência do destinatário do trabalho de auditoria, que deixa de ser a lei 

(como ocorre nas auditorias de conformidade) e passa a ser o cidadão. Como os objetivos 

das auditorias operacionais e de conformidade são distintos, pode ocorrer de as conclusões 

de uma ou outra serem distintas. Assim, os resultados obtidos com determinada política pú-

blica podem ser considerados como inapropriados para satisfazer as necessidades da socie-

dade, ainda que não tenha havido irregularidades sob o ponto de vista da conformidade.471 

 Nas auditorias de conformidade, verifica-se uma distinção bem nítida entre o auditor 

e o auditado, pois o primeiro avalia o segundo a partir de posição superior. Nas auditorias 

operacionais, de outro lado, auditor e auditado se colocam no mesmo nível. Embora as con-

clusões sejam obtidas pelo primeiro, o segundo participa ativamente da sua construção.472 

 Como críticas às auditorias operacionais, costuma-se citar a falta de conceitos con-

solidados e caráter pouco concreto de suas recomendações. Além disso, há questões anteri-

ores essenciais ainda não solucionadas, como qual deve ser o papel do Estado ao intervir na 

economia. Verificam-se, ademais, a insuficiência de informações sobre o contexto em que 

se desenvolvem os programas de gestão pública, bem como a indefinição dos padrões das 

auditorias operacionais e elevada carga de subjetividade nos relatórios. De outro lado, as 

recomendações constituem limites que acabam desincentivando o gestor público a buscar 

soluções inovadoras para os problemas apontados, dado o interesse de evitar possíveis puni-

ções caso tais soluções não sejam consideradas adequadas em avaliações posteriores. 

 

4.5.1.1.2. A economicidade como objeto das auditorias de conformidade e operacional  

 É comum a definição que correlaciona a auditoria operacional ao exame da econo-

micidade, eficiência e efetividade da economicidade da Administração.  

 
471 Cf. ALMEIDA, Carlos Wellington Leite de. “Auditoria operacional: conceito, proposta e crítica”. Revista 
do Tribunal de Contas da União. Brasília, n. 123, p. 42-59, jan./abr. 2012. 
472 Cf. ALMEIDA, Carlos Wellington Leite de. “Auditoria operacional: conceito, proposta e crítica”. Revista 
do Tribunal de Contas da União. Brasília, n. 123, p. 42-59, jan./abr. 2012. 
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 A esse respeito, os padrões de auditoria divulgados pelo General Accountability Of-

fice dos Estados Unidos apontam que as auditorias operacionais fornecem análises, desco-

bertas e conclusões objetivas para auxiliar a administração a melhorar o desempenho e as 

operações dos programas, reduzindo custos, facilitando a tomada de decisões e contribuindo 

para a accountability do setor público. Os objetivos da auditoria operacional incluem avali-

ações de economicidade, eficiência e efetividade do programa, o controle interno, a confor-

midade com a lei e análises prospectivas. Os objetivos dessa modalidade de auditoria podem 

referir-se também às condições atuais de um programa. Tais objetivos não são mutuamente 

exclusivos e a auditoria operacional pode avaliar a eficácia de um programa e, simultanea-

mente, avaliar os seus controles internos.473  

 Nesse passo, a auditoria operacional não se esgota nos critérios de economicidade, 

eficiência e efetividade, pois por meio dela se examinam também a boa prática administra-

tiva, a boa governança, a qualidade do serviço e o cumprimento do objetivo, dentre outros 

critérios.474  

 Exemplo disso é a auditoria operacional levada a cabo pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Pernambuco com o objetivo de levantar os principais fatores que contribuem para 

a sobrecarga dos serviços de urgência e emergência dos grandes hospitais públicos na Região 

Metropolitana do Recife. A auditoria constatou haver inúmeros fatores para tal sobrecarga, 

como a ausência de Plano Estadual de Atendimento às Urgências e Emergências, o atendi-

mento nos hospitais públicos de casos que poderiam ser atendidos por unidades não hospi-

talares descentralizadas (dada a desnecessidade de internamento hospitalar para esses casos), 

a restrição do acesso à atenção primária em saúde ou atenção básica (da qual decorre a au-

sência de respostas adequadas a problemas simples ou falta de acompanhamento de casos 

mais graves, o que acaba impactando nos serviços de urgência e emergência), etc.475 

 Em consonância com as diretrizes da Declaração de Lima, o Tribunal de Contas da 

União conceitua a auditoria operacional como “o exame independente e objetivo da econo-

micidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades gover-

namentais, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública”.476 O Regi-

 
473 Cf. ESTADOS UNIDOS. General Accountability Office. Government audit standards. GAO-18-568G, 
jul./2018. Washington, DC: Comptroller General of the United States. Disponível em: 
<https://www.gao.gov/assets/700/693136.pdf>, acesso em 29/7/2020. 
474 Cf. POLLITT, Christopher; MUL, Robert. “Critério”. In: POLLITT, Christopher [et al.]. Desempenho ou 
legalidade? Auditoria operacional e de gestão pública em cinco países. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 143. 
475 Cf. Decisão n. 1.189/2010, rel. cons. MARCOS LORETO, SEGUNDA CÂMARA, J: 22/10/2009. 
476 Manual de auditoria operacional. 3ª ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas 
de Governo (Seprog), 2010, p. 11. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/controle-externo/normas-e-
orientacoes/normas-tcu/auditoria-operacional.htm, acesso em 3/7/2018. 
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mento Interno do Tribunal de Contas da União, por sua vez, atrela o exame de economici-

dade às auditorias operacionais, como se verifica do seu art. 239. De acordo com esse dis-

positivo, a auditoria é o instrumento de fiscalização utilizado para (i) examinar a legalidade 

e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, quanto ao 

aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; (ii) avaliar o desempenho dos ór-

gãos e entidades jurisdicionados, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades 

governamentais, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia dos atos prati-

cados; e (iii) subsidiar a apreciação dos atos sujeitos a registro. 

 Igualmente, Inaldo da Paixão Santos afirma que “a auditoria operacional ou perfor-

mance audit, como a denominam os americanos, é a análise e avaliação do desempenho de 

uma organização – no todo ou em partes –, objetivando formular recomendações e comen-

tários que contribuirão para melhorar os aspectos de economicidade, eficiência e eficácia”.477 

 Na mesma linha, assevera Luciano Brandão Alves de Souza que a inclusão no texto 

constitucional do controle operacional permitirá a avaliação do desempenho da gestão pú-

blica, indo além do exame de legalidade, legitimidade e probidade de seus atos para abarcar 

também a economicidade dos valores aplicados, comparando dispêndios efetivados e resul-

tados obtidos.478  

 Sem prejuízo das definições acima, o que se constata é que o exame da economici-

dade da atividade financeira se faz presente tanto em processos de prestação e de tomada de 

contas (com aplicação de sanções) quanto nas auditorias operacionais (cujo resultado são 

meras recomendações).  

 Nos casos em que as contas se mostrarem antieconômicas, o administrador público 

pode ser responsabilizado e, em se tratando de processo de contas, estas poderão ser julgadas 

irregulares, a depender da infração constatada.479  

 Outrossim, apesar de a análise da economicidade ser considerada como típica das 

auditorias operacionais, há diversos exemplos de relatórios de auditorias de conformidade 

que, ao constatarem indícios da prática de atos de gestão antieconômicos, determinam a ins-

tauração de tomada de contas especial. Diante disso, parece correto afirmar que a economi-

cidade não é objeto exclusivo de auditorias operacionais, até porque atos antieconômicos 

também são vedados (e punidos) pela lei. Logo, as auditorias de conformidade, a seu modo, 

 
477 Introdução à auditoria operacional. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008, p. 31. 
478 Cf. “A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas da União”. Revista de Informação Legislativa. Brasília, 
a. 26, n. 102, p. 173-184, abr./jun. 1989. 
479 Cf. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 4ª ed., rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 
2013, p. 895. 
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também têm por escopo examinar a adequação dos atos financeiros sob o aspecto da econo-

micidade. 

 É o caso da auditoria de conformidade realizada no Conselho Federal de Enfermagem 

em atendimento à solicitação do Congresso Nacional, para verificar a regularidade das lici-

tações, contratos e convênios celebrados pela autarquia em relação ao atendimento às nor-

mas aplicáveis, à regularidade da execução das avenças, à coerência dos gastos com os ob-

jetivos institucionais e à correspondência entre os objetos listados e os efetivamente imple-

mentados ou entregues. Após o exame dos fatos, a conclusão da auditoria foi pela existência 

de indícios da prática de ato de gestão antieconômico com potenciais prejuízos aos cofres do 

referido Conselho. O Tribunal de Contas da União analisou o respectivo relatório, ocasião 

em que determinou, dentre outras providências, a audiência dos responsáveis para que apre-

sentassem razões de justificativa diante das inúmeras irregularidades apontadas, que envol-

viam, em resumo, a celebração de convênios para realização de serviços de publicidade sem 

a observância do dever de licitar, a inexistência de conta bancária específica para movimen-

tação dos recursos do convênio, direcionamento dos recursos para gastos no Estado de ori-

gem do Presidente da autarquia, realização de despesas estranhas ao objeto do convênio, 

celebração de aditivos contratuais mantendo itens já executados e pagos e que não tinham a 

natureza de serviços continuados, incompatibilidade entre o objeto executado e as especifi-

cações do contrato, acréscimos e supressões que transfiguraram o objeto de contratos sem 

prévia licitação, inobservância de condições e vedações legais para a celebração de convê-

nios, liberação de parcelas ajustadas no convênio sem prévia comprovação da boa e regular 

aplicação dos valores anteriormente recebidos pela convenente, aprovação de gastos não 

previstos em programa de trabalho, inexistência de prévia cotação de preços, celebração de 

contratos diretos sem a demonstração da inviabilidade da competição etc.480  

 Ato contínuo, após a audiência dos responsáveis, o Tribunal de Contas da União re-

jeitou as justificativas de parte deles e aplicou-lhes a multa prevista no art. 58, II, da Lei n. 

8.443/1992 (ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial). Além disso, a Corte de Contas 

endossou a conclusão da auditoria quanto à existência de indícios da prática de atos de gestão 

antieconômicos e determinou à autarquia a instauração de tomada de contas especial, com 

vistas a realizar a identificação dos responsáveis, quantificar o débito relativamente a cada 

 
480 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.164/2014, rel. min. AUGUSTO SHERMAN 
CAVALCANTI, PLENÁRIO, J: 20/8/2014. 
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um deles, adotar as medidas administrativas cabíveis para a elisão do dano e, depois disso, 

encaminhar ao Tribunal de Contas da União a tomada de contas especial conclusa.481 

 A corroborar o afirmado, a Instrução Normativa n. 63/2010 do Tribunal de Contas 

da União, que estabelece normas de organização e de apresentação dos relatórios de gestão 

e das peças complementares que constituirão os processos de contas da Administração Pú-

blica federal para julgamento do Tribunal de Contas da União, considera exame da confor-

midade a análise da legalidade, legitimidade e economicidade da gestão, em relação a pa-

drões normativos e operacionais, expressos nas normas e regulamentos aplicáveis e da ca-

pacidade dos controles internos de identificar e corrigir falhas e irregularidades (art. 1º, pa-

rágrafo único, VIII).  

 No mesmo diapasão, o citado ato infralegal considera exame do desempenho a aná-

lise da eficácia, eficiência, efetividade e economicidade da gestão em relação a padrões ad-

ministrativos e gerenciais expressos em metas e resultados negociados com a administração 

superior ou definidos nas leis orçamentárias, e da capacidade dos controles internos de mi-

nimizar riscos e evitar falhas e irregularidades (art. 1º, parágrafo único, IX).  

 Verifica-se, assim, que a normativa interna do Tribunal de Contas da União considera 

que o exame de economicidade se faz presente tanto na análise da conformidade da atividade 

financeira quanto na avaliação do seu desempenho.482 

 Não obstante, o diagrama de insumo-produto constante do Manual de Auditoria Ope-

racional do Tribunal de Contas da União mostra que o exame da economicidade recai sobre 

os insumos ou recursos alocados, ao passo que a eficiência envolve a análise da relação entre 

os insumos e o produto (bens e serviços providos). Além disso, a eficácia diz respeito ao 

exame da relação entre o compromisso (objetivos definidos) e o produto, enquanto a efeti-

vidade refere-se à relação entre o compromisso e os resultados (objetivos atingidos).  

 Confira-se o referido diagrama:483 

 
481 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.297/2017, rel. min. AUGUSTO SHERMAN 
CAVALCANTI, PLENÁRIO, J: 21/6/2017. Cabe apontar que, em pedido de reexame, o Tribunal de Contas 
da União reduziu e afastou a multa para alguns dos responsáveis (cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. 
Acórdão n. 1.957/2020, rel. min. AROLDO CEDRAZ, PLENÁRIO, J: 29/7/2020). 
482 Ana Carla Bliacheriene inclui ainda o controle de economicidade nas atribuições do Poder Judiciário. Sob 
este ponto de vista, considerando que o controle de economicidade não é matéria exclusiva dos Tribunais de 
Contas, não se poderia restringir o exame de economicidade ao escopo das auditorias operacionais efetuadas 
no âmbito do controle externo (cf. Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 2016, 
p. 161-164). 
483 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 4ª ed. Brasília; TCU, Segecex / 
Semec, 2018. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/data/files/11/95/47/41/BFB6B6105B9484B6F18818A8/041218_Manual_AO%20_1
_.pdf, acesso em 15/10/2020. 
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 Ainda de acordo com o Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da 

União, “o exame da economicidade poderá abranger a verificação de práticas gerenciais, 

sistemas de gerenciamento, benchmarking de processos de compra e outros procedimentos 

afetos à auditoria operacional”, enquanto o objeto das auditorias de conformidade abrange 

“o exame estrito da legalidade de procedimentos de licitação, fidedignidade de documentos, 

eficiência dos controles internos e outros”.484 Dessa forma, o aludido Manual evidencia que 

o exame de economicidade é objeto tanto das auditorias de conformidade quanto das audi-

torias operacionais, embora o respectivo enfoque seja distinto. Na prática, porém, pode in-

clusive haver alguma superposição entre as diferentes modalidades de auditoria.485 

 Embora se costume vincular a análise da economicidade ao escopo das auditorias 

operacionais, constata-se que esse vínculo não corresponde à prática e o exame dos atos de 

conteúdo financeiro sob o ponto de vista econômico também se faz presente em auditorias 

de conformidade ou legalidade. O exame da economicidade, que, como visto, diz respeito à 

relação de adequação econômica entre o ato financeiro e o resultado pretendido, não se refere 

 
484 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 4ª ed. Brasília; TCU, Segecex / 
Semec, 2018. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/data/files/11/95/47/41/BFB6B6105B9484B6F18818A8/041218_Manual_AO%20_1
_.pdf, acesso em 15/10/2020. 
485 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 4ª ed. Brasília; TCU, Segecex 
/ Semec, 2018. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/data/files/11/95/47/41/BFB6B6105B9484B6F18818A8/041218_Manual_AO%20_1
_.pdf, acesso em 15/10/2020. 
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apenas ao resultado de programas, projetos ou políticas públicas, pois dita relação é aferida 

também pelas características intrínsecas ao ato praticado, e não exclusivamente quanto aos 

resultados produzidos.486  

 Não se pode perder de vista, de outro lado, que a economicidade exige a adoção de 

determinados comportamentos pelo administrador público, a fim de que se atinja gradual-

mente o estado ideal de coisas por ela prescrito, e considerando, ainda, que as contas poderão 

ser julgadas irregulares pela prática de atos de gestão antieconômicos, o Tribunal de Contas 

da União vêm aplicando sanções àqueles que praticarem condutas que atentem contra a eco-

nomicidade, em auditorias de conformidade ou de legalidade. 

 

4.5.2. Função consultiva 

 A função consultiva é desempenhada por meio da competência prescrita no art. 71, 

I, da Constituição Federal, de acordo com o qual compete aos Tribunais de Contas “apreciar 

as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que 

deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento”.  

 Como se vê do dispositivo, os Tribunais de Contas não julgam as contas do Chefe do 

Poder Executivo. Tal julgamento é da competência do Congresso Nacional a teor do art. 49, 

IX, da Constituição Federal, por ser eminentemente político, cabendo aos Tribunais de Con-

tas apenas um trabalho opinativo e técnico. 

 A manifestação técnica do Tribunal de Contas, exteriorizada pelo parecer prévio, tem 

caráter definitivo e não pode ser alterado pelo Poder Legislativo (ou até mesmo pelo Judici-

ário). Isso não quer dizer, no entanto, que o Legislativo está vinculado ao conteúdo do pare-

cer prévio e deve seguir a orientação nele contida. Ao contrário, o julgamento das contas de 

governo é da competência exclusiva do Parlamento, de cunho político, independentemente 

da conclusão do parecer prévio da Corte de Contas (ainda que tal parecer sirva de uma es-

pécie de perícia técnica e especializada sobre os fatos apurados).487  

 
486 A esse respeito, válido mencionar o entendimento do National Audit Office (NAO) do Reino Unido, para 
quem a auditoria operacional – que busca verificar a relação de custo-benefício entre os recursos (resources) e 
os resultados (outcomes) –, abrange a análise da economicidade, da eficiência e da efetividade. Nesse sentido, 
a avaliação da economicidade diz respeito à minimização de custos dos recursos (inputs), não se relacionado 
às saídas (outputs) de bens e serviços ou resultados. De outro lado, a eficiência examina o relacionamento entre 
as saídas de bens e serviços e os recursos ou entradas utilizados na sua produção, ao passo que a efetividade 
analisa os resultados pretendidos e os efetivamente obtidos. Cf. REINO UNIDO. National Audit Office (NAO). 
Code of audit practice. Londres: NAO, abr.2015. Disponível em: <https://www.nao.org.uk/code-audit-
practice/wp-content/uploads/sites/29/2015/03/Final-Code-of-Audit-Practice.pdf>, acesso em 29/7/2020. 
487 Cf. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. “Os limites do poder fiscalizador do Tribunal de Contas da União”. 
Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 36, n. 142, p. 167-190, abr./jun. 1999. 
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 De outro lado, eventual parecer prévio favorável às contas do chefe do Poder Execu-

tivo não exime os demais administradores ou responsáveis por recursos públicos de prestar 

suas próprias contas individuais ao Tribunal de Contas, as quais serão devidamente julgadas, 

independentemente do resultado do parecer prévio. Assim prevê a Súmula n. 90 do Tribunal 

de Contas da União: 

“O Parecer Prévio, em sentido favorável, emitido pelo Tribunal de Contas da 
União, e a aprovação, mediante Decreto-Legislativo, pelo Congresso Nacio-
nal, das contas anuais do Presidente da República (consubstanciadas nos Ba-
lanços Gerais da União e no Relatório da Inspetoria-Geral de Finanças, do 
Ministério da Fazenda), não isentam os responsáveis por bens, valores e di-
nheiros públicos ou as autoridades incumbidas da remessa, de apresentarem 
ao Tribunal de Contas da União, por intermédio do órgão competente do Sis-
tema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, as tomadas ou 
prestações de contas em falta, nem prejudicam a incidência de sanções cabí-
veis, por irregularidades verificadas ou inobservância de disposições legais e 
regulamentares concernentes à administração financeira e orçamentária da 
União”. 

 Na elaboração do parecer prévio a que alude o inciso I, do art. 71, da Constituição 

Federal, pode o Tribunal de Contas examinar a economicidade dos atos de governo.  

 Corrobora a afirmação o disposto no art. 228 do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas da União, o qual prevê que o parecer prévio será conclusivo no sentido de exprimir 

se as contas prestadas pelo Presidente da República representam adequadamente as posições 

financeira, orçamentária, contábil e patrimonial, em 31 de dezembro, bem como sobre a 

observância dos princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública fe-

deral. Nos termos do §2º, I, do citado dispositivo, o relatório que acompanhará o parecer 

prévio conterá informações sobre o cumprimento dos programas previstos na lei orçamentá-

ria anual quanto à legitimidade, eficiência e economicidade, bem como o atingimento de 

metas e a consonância destes com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

No relatório do parecer prévio das contas do Presidente da República do exercício de 2014, 

o Tribunal de Contas da União concluiu, por exemplo, que os indicadores do programa de 

aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) possuem características de foco, ade-

quação e economicidade (mas não de equilíbrio). A mesma conclusão foi obtida em relação 

ao programa Bolsa Família.488 

 O Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que o parecer 

técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo, 

 
488 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório e parecer prévio sobre as contas do Governo da 
República: exercício de 2014. Brasília: TCU, 2016. 
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exclusivamente, à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder 

Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.489  

 Posteriormente, a Corte Suprema decidiu, também sob repercussão geral, a quem 

compete julgar as contas do Chefe do Poder Executivo que atue na condição de ordenador 

de despesas (e não como agente político), e concluiu que a apreciação das contas de prefeitos, 

tanto as contas de governo quanto as contas de gestão, será exercida pelas Câmaras Munici-

pais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente dei-

xará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.490 

 

4.5.3. Função informativa 

 A função informativa refere-se à atribuição prevista no art. 71, VII, da Constituição 

Federal, de acordo com o qual cabe aos Tribunais de Contas prestar as informações ao Poder 

Legislativo sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimo-

nial, bem como sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas.  

 Além disso, a função informativa materializa-se pela competência prevista no art. 71, 

XI, da Constituição Federal, que confere à Corte de Contas o dever de representar ao Poder 

competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

 

4.5.4. Função judicante 

 A função judicante concretiza-se pela competência constante do art. 71, II, da Cons-

tituição Federal, de acordo com o qual os Tribunais de Contas têm competência para julgar 

as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

da administração direta e indireta, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 

outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 

 O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a distinção entre a competência para 

apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder 

Executivo (CF, art. 71, I) e a competência para julgar as contas dos demais administradores 

e responsáveis (CF, art. 71, II). Na segunda hipótese, o exercício da competência de julga-

 
489 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 729.744/MG, rel. min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL 
PLENO, DJe 23/8/2017.  
490 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 848.826/CE, rel. min. ROBERTO BARROSO, rel. p. acórdão 
min. RICARDO LEWANDWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe 24/8/2017. 
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mento pelos Tribunais de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legisla-

tivo.491  

 Diante dessa atribuição de julgamento de contas, discute-se se o Tribunal exerce ou 

não função jurisdicional. 

 A jurisdição pode ser definida sob três ângulos, isto é, como poder, função e atividade 

do Estado, os quais se materializam mediante processo devidamente estruturado. É poder 

caracterizado pela capacidade de decidir de forma imperativa e impor suas decisões. É fun-

ção ao expressar o encargo dos órgãos estatais dela incumbidos de pacificar conflitos entre 

pessoas. É atividade pelo complexo de atos realizados no processo para que o órgão julgador 

possa exercer o poder e cumprir a sua função. Pela jurisdição, o Estado substitui os titulares 

dos interesses em conflito, o qual é pacificado por meio da aplicação do direito objetivo que 

regula o caso concreto a ser solucionado. Dentre as principais características da jurisdição 

são apontadas a existência de lide, a inércia dos órgãos jurisdicionais e a definitividade (ou 

imutabilidade) de suas decisões.492 

 Partindo dessa definição, não caberia dizer que os Tribunais de Contas exercem fun-

ção jurisdicional, na medida em que o controle externo não busca pacificar conflitos entre 

pessoas e não há inércia do órgão julgador, que pode agir de ofício independentemente da 

provocação por terceiros. O controle externo busca primordialmente averiguar a adequação 

da atividade financeira às normas jurídicas (princípios e regras) que lhe regem, não havendo 

solução de litígios diante da pretensão de uma parte resistida por outra. Ao menos sob esse 

aspecto, portanto, a equiparação do julgamento de contas à função jurisdicional parece equi-

vocada. 

 Além disso, não se pode olvidar que a Constituição Federal consagrou a inafastabi-

lidade do reexame judicial, ao prever que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5º, XXXV). Decorre daí que os atos e as decisões do 

Tribunal de Contas que possam lesar ou ameaçar direitos podem ser reapreciados pelo Poder 

Judiciário, o que é ainda corroborado pelo art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, que atri-

bui ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar originariamente 

mandado de segurança e habeas data contra atos do Tribunal de Contas da União. Vale dizer, 

a possibilidade de revisão dos atos dos Tribunais de Contas pelo Poder Judiciário funda-

 
491 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 3.715/TO, rel. min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL 
PLENO, DJe 30/10/2014. 
492 Cf. CINTRA, Antônio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 131-136. 
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menta-se tanto na disposição genérica contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

quanto no dispositivo específico que permite a impetração de mandado de segurança para 

assegurar direito líquido e certo decorrente de ato coator praticado pela Corte de Contas. 

 Há diversos autores que negam função jurisdicional aos Tribunais de Contas, como 

José Cretella Júnior493 e Regis Fernandes de Oliveira,494 dentre outros.  

 Para ilustrar esse posicionamento, cabe examinar o entendimento de Carlos Ayres 

Britto, o qual sustenta que as Cortes de Contas não integram o Poder Judiciário (CF, art. 92), 

bem como não foram elencadas pelo constituinte como instituições essenciais à jurisdição 

(CF, art. 127). Além disso, os julgamentos nos Tribunais de Contas não se caracterizam por 

impulso externo (non ex officio) e a participação de advogados em tais julgamentos não se 

faz necessária. Não obstante, o ex-Ministro da Suprema Corte reconhece haver algumas ca-

racterísticas de jurisdição nos julgamentos a cargo dos Tribunais de Contas, como o uso de 

critérios próprios de técnica jurídica (subsunção de fatos a normas, por exemplo) e a irretra-

tabilidade das suas decisões (própria das decisões judiciais com trânsito em julgado). Porém, 

quanto aos direitos individuais das pessoas envolvidas na prestação de contas, caberia sem-

pre a revisão judicial. Por fim, conclui que enquanto a jurisdição é a atividade-fim do Poder 

Judiciário, os julgamentos são apenas uma das muitas competências atribuídas aos Tribunais 

de Contas para a sua atividade-fim (que é o controle externo).495  

 Cabe mencionar a esse respeito precedente recente do Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, que reconheceu inexistir atividade jurisdicional nas competências constitucionais 

do Tribunal de Contas. A Suprema Corte acolheu o entendimento de que o termo “julgar” é 

utilizado pela Constituição Federal no sentido de “examinar” e “analisar” as contas, sendo 

que, após a conclusão da tomada de contas, com eventual apuração de débito imputado ao 

responsável, a decisão do Tribunal de Contas da União tem eficácia de título executivo e 

será executada conforme o rito previsto na Lei n. 6.830/1980, que regula a execução da dí-

vida ativa tributária e não tributária da Fazenda Pública (arts. 2º e 39, §2º). Dessa premissa 

extraiu o Supremo Tribunal Federal a conclusão de que a pretensão de ressarcimento ao 

erário fundada em acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União está sujeita aos efei-

tos da prescrição, porque, no processo de tomada de contas, o Tribunal de Contas da União 

não perquire culpa ou dolo decorrentes de ato de improbidade administrativa, e sim realiza 

 
493 Cf. “Natureza das decisões do Tribunal de Contas”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 
166, p. 1-16, out./dez. 1986.  
494 Cf. Curso de direito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 508. 
495 Cf. “O regime constitucional dos Tribunais de Contas”. Interesse Público, n. 13, p. 177-187, 2002. 
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o julgamento das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e imputa 

débito ao responsável para fins de obter o respectivo ressarcimento em caso de apuração de 

irregularidade de que resulte dano ao erário. Embora a irregularidade identificada pela Corte 

de Contas possa configurar ato ilícito, posto que contrária ao direito, a natureza jurídica do 

ilícito não é suficiente para que se torne imprescritível a ação para a cobrança do crédito, 

uma vez que não se apurou, mediante o devido processo legal, com a presença do contradi-

tório e da ampla defesa, a existência de ato doloso de improbidade administrativa.496  

 O Supremo Tribunal Federal também entendeu que o Tribunal de Contas, por ser 

órgão de controle externo das unidades administrativas de qualquer dos três Poderes, desem-

penha função não jurisdicional, pelo que suas decisões não se enquadram no disposto no art. 

93 do Código de Processo Penal, referente à decisão de natureza jurisdicional de que depende 

a definição da existência ou não de crime.497 

 De outro lado, há autores que entendem que os Tribunais de Contas exercem funções 

jurisdicionais, ainda que não integrem o Poder Judiciário. Confiram-se alguns exemplos: 

 Para Manuel Ribeiro a atividade do Tribunal de Contas consistente no julgamento da 

legalidade dos contratos e das aposentadorias, reformas e pensões é tipicamente jurisdicio-

nal. Segundo o autor, quem julga pratica função jurisdicional, que deve ser entendida no seu 

sentido material. A natureza do ato de julgar não está identificada apenas com a atividade 

desenvolvida pelo Poder Judiciário e não depende de um conflito preexistente.498  

 Themístocles Brandão Cavalcanti, por sua vez, assevera que a unidade da jurisdição 

não mais subsiste no sistema brasileiro depois que as Constituições e as leis ordinárias cria-

ram as jurisdições administrativas, judiciária, do trabalho, militar etc., cada qual com as suas 

competências e limitadas pelas balizas constitucionais e legais. O que se verifica, dentro 

dessa multiplicidade de jurisdições, é a supremacia da instância judicial, que pode alterar as 

decisões proferidas pelas demais jurisdições que estiverem em desacordo com a Constituição 

ou com a lei.499 

 Para Carlos Casimiro Costa, os Tribunais de Contas exercem funções jurisdicionais 

propriamente ditas, de natureza judicante, e funções meramente administrativas. As funções 

 
496 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 636.886/AL, rel. min. ALEXANDRE DE MORAES, 
TRIBUNAL PLENO, DJe 24/6/2020. 
497 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AP n. 565/RO, rel. min. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, 
DJe 23/5/2014. 
498 Cf. “Atividade jurisdicional dos Tribunais de Contas”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 
68, p. 50-59, 1962. 
499 Cf. “O Tribunal de Contas e sua competência constitucional”. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, v. 3, p. 13-22, 1946. 
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jurisdicionais referem-se ao julgamento das contas dos administradores e responsáveis por 

recursos públicos. No entendimento do autor, as decisões das Cortes de Contas fazem coisa 

julgada e não podem ser alteradas, até mesmo pelo Poder Judiciário. Deve-se aclarar que a 

jurisdição a cargo do Tribunal de Contas limita-se ao juízo constitucional das contas, a fim 

de apurar a existência material de irregularidades. Essa função é privativa do Tribunal de 

Contas, não podendo o Poder Judiciário fazer novo exame sobre as contas. Contudo, quando 

a Corte de Contas desempenha função meramente administrativa (como na concessão de 

aposentadorias, pensões e reformas), poderia o Judiciário alterar suas deliberações.500 

 Eduardo Domingos Bottallo afirma que a competência do Tribunal de Contas com 

relação a julgamentos está impregnada de conteúdo material. Ainda que possa haver apreci-

ação judicial das decisões dos Tribunais de Contas, tal apreciação deve circunscrever-se à 

verificação da existência de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade. O mérito 

da decisão da Corte de Contas, no entanto, não poderia ser examinado pelo Poder Judiciá-

rio.501  

 Na mesma linha entende M. Seabra Fagundes, que reconhece a função jurisdicional 

do Tribunal de Contas ante a definitividade da sua manifestação em relação ao julgamento 

de contas, carecendo os órgãos do Poder Judiciário de jurisdição para examinar as contas 

dos administradores e responsáveis por recursos públicos. Nas palavras do citado autor, “se 

a regularidade das contas pudesse dar lugar a nova apreciação (pelo Poder Judiciário), o seu 

pronunciamento resultaria em mero e inútil formalismo”.502  

 Corrobora esse entendimento precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal 

na década de 1970, de acordo com o qual é “tendência do Estado moderno de atribuir o 

 
500 “Funções jurisdicionais e administrativas dos Tribunais de Contas”. Revista de Direito Administrativo. Rio 
de Janeiro, v. 53, 1958, p. 29-35. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que sentença proferida em processo 
penal somente poderá servir de prova em processos administrativos se a decisão concluir pela inexistência 
material do fato ou pela negativa de autoria. Se não for este o caso, a decisão judicial em sede penal não impede 
o Tribunal de Contas de proceder à tomada de contas (Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 
23.625/DF, rel. min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 27/6/2003). Nesse mesmo contexto, o 
Supremo Tribunal Federal decidiu que o ajuizamento de ação civil pública não retira a competência do Tribunal 
de Contas para instaurar a tomada de contas especial e condenar o responsável a ressarcir ao erário os valores 
indevidamente percebidos, em razão da independência entre as instâncias civil, administrativa e penal (cf. 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 25.880/DF, rel. min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ 
16/3/2007). A Suprema Corte também decidiu que a fiscalização do Tribunal de Contas não inibe a propositura 
de ação civil pública (cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 26.969/DF, rel. min. LUIZ FUX, 1ª 
Turma, DJe 12/12/2014). 
501 “Competência dos Tribunais de Contas na Constituição de 1988”. Revista de Direito Público, n. 89, 
jan./mar. 1989, p. 217. 
502 O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7ª ed. atualizada por Gustavo Binenbojm. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005, p. 170. Ainda, assevera o autor que “ao Tribunal de Contas se delega a apreciação 
jurisdicional de certas situações individuais (as dos responsáveis por valores patrimoniais da União), mas tão-
somente no que concerne ao aspecto contábil, embora com reflexos nas órbitas penal e civil” (p. 174). 
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exercício de funções quase-jurisdicionais a órgãos da administração, aliviando os órgãos do 

Poder Judiciário do exame de matérias puramente técnicas”.503 Mais recentemente, ao tratar 

da possibilidade de revisão judicial de decisão proferida pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE), a Primeira Turma da Suprema Corte decidiu que a expertise 

técnica e a capacidade institucional do órgão em questões de regulação econômica demanda 

uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões por ele proferidas, sendo 

que o controle jurisdicional deve limitar-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos 

administrativos.504 

 O legislador infraconstitucional, por seu turno, e não necessariamente de maneira 

técnica, estabelece que o Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa, 

em todo o território nacional, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência (Lei n. 

8.443/92, art. 4º). Apesar dessa prescrição legal, é indisputável, pelo texto constitucional, 

que pode haver revisão judicial dos atos e decisões dos Tribunais de Contas. A questão pa-

rece se encaminhar para descobrir em que medida pode o Judiciário rever o quanto decidido 

pelas Cortes de Contas em decorrência do exercício do controle externo (sua função priva-

tiva). As diferentes conclusões sobre o tema expostas acima têm por lastro, ao menos em 

parte, a existência de diferentes premissas em relação ao conceito de jurisdição. Para alguns 

autores, a função jurisdicional é caracterizada, dentre outros elementos, pela força definitiva 

das decisões proferidas pelo órgão ou pela necessidade de as partes provocarem a jurisdição. 

Para outra parte dos autores, a função jurisdicional estaria presente na materialidade da ati-

vidade de julgar. De um lado ou de outro, porém, há consenso de que as decisões do Tribunal 

de Contas estão sujeitas à revisão judicial. 

 De acordo com a teoria clássica de separação dos poderes, a jurisdição é função pre-

cípua do Poder Judiciário e mormente é exercida após provocação dos interessados em casos 

concretos de conflitos de interesse. Contudo, a jurisdição não é monopólio do Poder Judici-

ário no Brasil, tanto é que a Constituição Federal atribuiu aos Tribunais de Contas compe-

tência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens 

e valores públicos da administração direta e indireta (art. 71, II), e ao Senado Federal com-

petência para julgar o Presidente da República e demais autoridades por crimes de respon-

sabilidade (art. 52, I e II). Tratam-se de exceções à regra do monopólio da jurisdição atribu-

 
503 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI n. 62.811/RJ, rel. min. BILAC PINTO, PRIMEIRA TURMA, DJ 
24/9/1975.  
504 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 1.083.955 AgR/DF, rel. min. LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, DJe 7/6/2019. 
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ído ao Poder Judiciário, pois tais órgãos, que não integram referido Poder, têm competência 

para definir essas matérias. Assim, há autores que sustentam não caber ao Poder Judiciário 

rever o mérito das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas no âmbito da competência 

prevista no art. 71, II, da Constituição, na medida em que seu julgamento é especializado e 

técnico, salvo em caso de afronta ao devido processo legal ou de ilegalidade.505 Precedentes 

mais antigos do Supremo Tribunal Federal corroboram essa linha de raciocínio.506  

 Helio Saul Mileski reconhece que as decisões dos Tribunais de Contas são passíveis 

de revisão pelo Poder Judiciário, mas entende que as funções das Cortes de Contas não são 

puramente administrativas. Para o autor, a jurisdição integra o poder do Estado, no sentido 

de aplicar a norma jurídica para produção de efeitos, o que significa dizer que os três Pode-

res, quando interpretam e aplicam a lei, exercem função jurisdicional. O Tribunal de Contas 

desempenha uma jurisdição administrativa, pois detém o poder de dizer o direito no âmbito 

do controle externo e suas decisões devem ser cumpridas pelos ordenadores de despesas, 

administradores e demais responsáveis, bem como gestores fiscais, sob pena de tornar inó-

cuo o próprio sistema de controle. Ante as competências especificamente atribuídas pela 

Constituição Federal ao Tribunal de Contas, o Poder Judiciário somente poderia rever suas 

decisões em caso de ilegalidade manifesta ou erro formal, declarando sua nulidade. Não 

caberia ao Judiciário, na visão do autor, julgar novamente as contas já julgadas pelo Tribunal 

de Contas.507  

 Na mesma linha, defendem outros autores que o Poder Judiciário não poderia fazer 

o controle do mérito administrativo e os Tribunais de Contas têm o status de instância única 

de análise do mérito das contas daqueles que estão submetidos à jurisdição da Corte de Con-

tas. Logo, a revisão judicial das deliberações dos Tribunais de Contas deve-se ater ao exame 

dos critérios de legalidade e legitimidade, não podendo se debruçar sobre os motivos deter-

minantes do uso dos recursos públicos, pelo que as decisões dos Tribunais de Contas teriam 

o efeito de coisa julgada em relação ao mérito.508 

 
505 Cf. PAULA, Denise Mariano de; GUERRA, Evandro Martins. “A função jurisdicional dos Tribunais de 
Contas”. In: MAIA, Renata C. Vieira; FERREIRA, Diogo Ribeiro. Processo civil aplicado aos tribunais de 
contas: novas tendências a partir do CPC de 2015. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 85-121. 
506 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 5.490/DF, rel. min. ANTÔNIO VILLAS BOAS, 
TRIBUNAL PLENO, DJ 25/9/1958; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 6.960/DF, rel. min. RIBEIRO 
DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, DJ 27/8/1959; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 7.280/RJ, rel. 
min. HENRIQUE D’AVILLA, TRIBUNAL PLENO, DJ 17/8/1960; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 
n. 55.821/PR, rel. min. VICTOR NUNES, PRIMEIRA TURMA, DJ 24/11/1967. 
507 Cf. O controle da gestão pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 205-212. 
508 Cf. ROCHA, C. Alexandre Amorim. “Especialização e autonomia funcional no âmbito do Tribunal de 
Contas da União”. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 40, n. 157, p. 223-251, jan./mar. 2003. 
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 A esse respeito, assinala Emerson Cesar da Silva Gomes o seguinte:509 

“Os Tribunais de Contas exercem uma jurisdição especial e limitada, rela-
cionada às pretensões do Estado à Responsabilidade Financeira, o que em 
outros países é denominada jurisdição contábil ou financeira. Esta modali-
dade de jurisdição é compatível com as demais jurisdições, ainda que se 
sujeite a eventual controle pelo Poder Judiciário, restrito aos aspectos for-
mais e de manifesta ilegalidade”. 

 Em casos mais recentes, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o Judiciário 

pode rever os atos administrativos quando se busque apurar ilegalidade ou abuso de poder, 

mas é vedada a incursão no mérito administrativo quando o processo se mostrar regular.510 

Igualmente, a revisão da legalidade permite que o Poder Judiciário atue em questões relativas 

à exatidão, proporcionalidade ou razoabilidade das multas aplicadas pelo Tribunal de Con-

tas.511 Ainda nesse sentido, a Suprema Corte decidiu que o Tribunal de Contas da União é 

parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando sua decisão 

tiver caráter impositivo, isto é, quando não se tratar de mera sugestão ou conversão de jul-

gamento em diligência.512 A Suprema Corte também assentou que as decisões dos Tribunais 

de Contas possuem teor de coercibilidade. Desse modo, se houver abuso por agentes da fis-

calização dos Tribunais de Contas, ou a prática de desvio de poder, os sujeitos passivos das 

sanções impostas podem ingressar em juízo para o controle de legalidade dos atos de quem 

quer que exerça parcela de autoridade ou poder, com as garantias da ampla defesa e do de-

vido processo legal.513 

 Deveras, as competências dos Tribunais de Contas, previstas no art. 71 da Constitui-

ção Federal,514 podem ser discutidas em juízo, com observância do devido processo legal, 

assegurando-se aos interessados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a 

ela inerentes, com provas lícitas, em processo público, com duração razoável e adequada 

 
509 Responsabilidade financeira: uma teoria sobre a responsabilidade no âmbito dos Tribunais de Contas. 
Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009, 
p. 364. 
510 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 1.222.222 AgR/RS, rel. min. EDSON FACHIN, SEGUNDA 
TURMA, DJe 8/7/2020. 
511 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE n. 947.843 AgR/BA, rel. min. DIAS TOFFOLI, SEGUNDA 
TURMA, DJe 4/8/2016; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 721.980 AgR/PR, rel. min. DIAS 
TOFFOLI SEGUNDA TURMA, DJe 29/4/2016. 
512 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 21.548/DF, rel. min. MAURÍCIO CORRÊA, TRIBUNAL 
PLENO, DJ 25/6/1999; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 28.700/DF, rel. min. MARCO AURÉLIO, 
PRIMEIRA TURMA, DJe 22/2/2013. 
513 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 190.985/SC, rel. min. NÉRI DA SILVEIRA, TRIBUNAL 
PLENO, DJ 24/8/2001. 
514 O Supremo Tribunal Federal decidiu que as competências catalogadas no art. 71 da Constituição Federal 
não são exaustivas, cabendo ao Tribunal de Contas implicitamente o poder cautelar, a fim de tornar efetivo o 
exercício de tais competências (cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 24.510/DF, rel. min. ELLEN 
GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJ 19/3/2004). 
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fundamentação.515 A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União com acerto garante a 

ampla defesa ao responsável (Lei n. 8.443/92, art. 31). Em decisão monocrática que deferiu 

medida liminar pleiteada em mandado de segurança, o ministro Celso de Mello assentou que 

o direito à prova é uma das projeções que concretizam a garantia do devido processo legal. 

O writ em questão foi impetrado contra decisão do Tribunal de Contas da União que, em 

processo de tomada de contas especial, indeferiu requerimento para a realização de prova 

pericial técnica, a qual serviria, conforme a defesa do impetrante, para demonstrar o aumento 

de custos de equipamentos gerado pela crise cambial de 2002, o que resultou na necessidade 

de pagamento para reequilíbrio financeiro do contrato.516 

 Igualmente, a Súmula n. 6 do Supremo Tribunal Federal prevê que “a revogação ou 

anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tri-

bunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada a 

competência revisora do Judiciário”. A questão que se coloca, portanto, não diz respeito à 

possibilidade de revisão judicial do exercício das competências do Tribunal de Contas – o 

que é incontroverso no sistema brasileiro –, e sim à extensão desse exame, para que se pro-

tejam os direitos individuais e coletivos, ao mesmo tempo em que se respeite a efetividade 

do poder de controle.  

 Sobre o tema, pondera Ellen Gracie:517 

“(...) em muitas oportunidades, pela natural imbricação dos temas de forma 
e de mérito, através do reexame formal do processo administrativo, haverá 
incursão da jurisdição judicial do Supremo Tribunal sobre a área de juris-
dição administrativa privativa do TCU, gerando espaços de perplexidades 
e eventual disputa. Do controle judicial sobre o controle administrativo, 
estando em certos casos logicamente autorizado o reexame do mérito, po-
derá, no entanto, surgir momentos de fricção institucional ainda quando 
adstritos aos óbvios limites subjetivos da causa e aos limites objetivos do 
pedido e da jurisdição constitucional do STF. O julgamento, é certo, sem-
pre haverá de preservar as competências essenciais da administração ape-
sar de um certo ativismo judicial conatural, resultante da dimensão política 
da jurisdição suprema estar latente nos veredictos do STF”. 

 A ex-Ministra do Supremo Tribunal Federal assinala que um dos pontos da atividade 

do Tribunal de Contas passível de revisão judicial refere-se à verificação da observância dos 

requisitos formais do processo administrativo. Verifica-se, a propósito, grande número de 

 
515 Cf. GRACIE, Ellen. “Notas sobre a revisão judicial das decisões do Tribunal de Contas da União pelo 
Supremo Tribunal Federal”. Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 38, n. 110, p.7-14, set./dez. 
2007. 
516 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 26.358/DF-MC, rel. min. CELSO DE MELLO, decisão 
monocrática, DJ 2/3/2007. 
517 “Notas sobre a revisão judicial das decisões do Tribunal de Contas da União pelo Supremo Tribunal 
Federal”. Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 38, n. 110, p.7-14, set./dez. 2007. 
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mandados de segurança impetrados perante o Supremo Tribunal Federal amparados em vi-

olação ao direito de defesa, da coisa julgada, ao devido processo legal etc. A Suprema Corte 

tem procurado, na maioria dos casos, analisar a adequação dos atos e decisões do Tribunal 

de Contas a princípios e garantias constitucionais. Em algumas oportunidades, porém, o Su-

premo Tribunal Federal revê o mérito da deliberação da Corte de Contas.518 

 O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Tribunal de Contas não pode suprimir 

direitos acobertados pelos efeitos da coisa julgada. A esse respeito, a Suprema Corte enten-

deu que o Tribunal de Contas da União não pode suprimir vantagem pecuniária incorporada 

aos proventos de aposentadoria de servidor público, pois a situação jurídica protegida pela 

coisa julgada somente poderia ser modificada por meio de ação rescisória.519 Além disso, 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que, se existe decisão judicial transitada em julgado 

condenando a União ao pagamento de pensão, não pode o Tribunal de Contas alterar as 

partes alcançadas pelos efeitos de tal decisão. A responsabilidade do Instituto Nacional do 

Seguro Social pelo pagamento da pensão, ou ainda, o correto regime de aposentação da im-

petrante, deveriam ter sido arguidos em momento processual adequado, ou suscitados em 

ação rescisória, não no momento da averiguação da legalidade da pensão perante o Tribunal 

de Contas.520 

 De outro lado, há precedentes do Supremo Tribunal Federal que permitem a mitiga-

ção do direito adquirido quando há incompatibilidade das vantagens pleiteadas (celetistas) 

com o novo regime de contratação (estatutário). É o que se verifica no precedente em que a 

Suprema Corte indeferiu mandado de segurança impetrado por servidores da Fundação Na-

cional do Índio (FUNAI), que pleiteavam o pagamento de horas extras que haviam sido 

incorporadas aos seus vencimentos (conforme Resolução Administrativa n. 69/1978 do Tri-

bunal Superior do Trabalho, que culminou na Súmula n. 76 do citado tribunal). A FUNAI 

suspendeu o pagamento dessas horas extras aos servidores, por determinação do Tribunal de 

Contas da União. Segundo os impetrantes, o ato do Tribunal de Contas violaria os princípios 

do direito adquirido, ato jurídico perfeito e irredutibilidade dos salários/vencimentos. O Su-

premo Tribunal Federal acolheu nas razões de decidir o parecer da Procuradoria-Geral da 

República, que apontou a transposição dos servidores de autarquias e fundações públicas 

 
518 Cf. “Notas sobre a revisão judicial das decisões do Tribunal de Contas da União pelo Supremo Tribunal 
Federal”. Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 38, n. 110, p.7-14, set./dez. 2007. 
519 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 25.460/DF, rel. min. CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL 
PLENO, DJ 10/2/2006; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 23.665/DF, rel. min. MAURÍCIO 
CORRÊA, TRIBUNAL PLENO, DJ 20/9/2002. 
520 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 30.312 AgR/RJ, rel. min. DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA 
TURMA, DJe 14/12/2012. 
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para o regime da Lei n. 8.112/1990, do que decorre a incompatibilidade da inclusão de gra-

tificações e vantagens não previstas no Regime Jurídico Único, para não ferir o princípio da 

isonomia, pois a exclusão das antigas vantagens trabalhistas (em decorrência da extinção do 

vínculo de emprego) foi contrabalanceada com a extensão de todos os direitos, gratificações 

e adicionais inerentes ao regime estatutário.521 Ainda sobre a proteção de direitos, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu que o Tribunal de Contas não pode anular ascensão funcional de 

servidor operada e aprovada há mais de cinco anos, ainda mais sem assegurar o contraditório 

e a ampla defesa.522 

 Outro ponto que se discute bastante perante o Poder Judiciário é a necessidade de os 

atos ou deliberações do Tribunal de Contas serem submetidas ao contraditório.523 O posici-

onamento da Suprema Corte foi consolidado na Súmula Vinculante n. 3, de acordo com a 

qual “nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e 

a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administra-

tivo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão 

inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 

 Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, em processo de representa-

ção fundado em invalidade de contrato administrativo, incidem as garantias do devido pro-

cesso legal (o contraditório e a ampla defesa), o que exige a ciência aos interessados da 

instauração do processo, assegurando-lhes as intervenções cabíveis. Tais garantias, por es-

tarem previstas no texto constitucional, dispensariam previsão legal expressa de oitiva dos 

interessados. De outro lado, aplicam-se aos procedimentos a cargo do Tribunal de Contas da 

União, de forma subsidiária, os preceitos da Lei n. 9.784/1999, que concedem aos adminis-

trados o direito a ter ciência da tramitação de processos administrativos nos quais tenham a 

condição de interessado, além do direito de ter acesso aos autos, formular alegações e apre-

 
521 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 22.455/DF, rel. min. NÉRI DA SILVEIRA, TRIBUNAL 
PLENO, DJ 7/6/2002; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 22.160/DF, rel. min. SYDNEY SANCHES, 
TRIBUNAL PLENO, DJ 13/12/1996. 
522 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 26.560/DF, rel. min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL 
PLENO, DJe 22/2/2008; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 26.237 AgR/DF, rel. min. DIAS 
TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/9/2012. 
523 Adilson Abreu Dallari assevera que, em caso de denúncia de irregularidade de contrato, o direito à ampla 
defesa não se restringe à entidade pública ou ao agente responsável e deve ser assegurado também ao particular 
contratado (cf. “Observância do devido processo legal pelo Tribunal de Contas”. Revista de Direito Público, 
n. 42, p. 34-39, 2003). 
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sentar documentos antes da decisão, que deverão ser objeto de consideração pelo órgão com-

petente.524 

 Parece muito difícil, na prática, haver caso em que o Poder Judiciário reveja a lega-

lidade da decisão do Tribunal de Contas sem adentrar o seu mérito, até porque eventual 

penalidade aplicada pela Corte de Contas deve necessariamente estar prevista em lei (CF, 

art. 5º, XXXIX). Daí decorre que a legalidade da sanção aplicada pelo Tribunal de Contas, 

diante das características do caso concreto, poderá ser revista pelo Poder Judiciário.  

 Cite-se, a título exemplificativo, situação em que a Corte de Contas julgou irregulares 

as contas prestadas após a constatação de superfaturamento de obras de infraestrutura e con-

denou em débito os responsáveis, inclusive a empresa contratada, com lastro no art. 25, §2º, 

da Lei n. 8.666/1993,525 pois o fato de a Administração Pública não ter verificado a econo-

micidade dos preços ofertados não exclui a responsabilidade da contratada pelo sobrepreço 

constatado no contrato, na medida em que a obrigação de seguir os preços correntes no mer-

cado constitui regra jurídica aplicável tanto à Administração quanto aos particulares, pois 

ambos são destinatários do regime jurídico-administrativo das contratações públicas.526 Pa-

rece não haver dúvidas de que, embora se trate de julgamento de contas irregulares (portanto, 

matéria prevista no art. 71, II, da CF), a empresa contratada possa levar a questão ao Poder 

Judiciário caso se mostre irresignada com a penalidade aplicada e consiga demonstrar com 

provas hábeis e idôneas que, pela comparação com os preços de mercado, não houve sobre-

preço, ou ainda, que sua conduta, no caso, afasta a sua responsabilidade pelo sobrepreço 

constatado, por não ter agido com dolo ou má-fé. Nesse exemplo, o Poder Judiciário tem 

competência para rever o mérito da decisão proferida pelo Tribunal de Contas. Isso não quer 

dizer, no entanto, que a decisão da Corte de Contas não possui validade ou eficácia jurídica. 

Tanto é que a decisão de que resulte imputação de débito ou multa constitui título executivo 

extrajudicial, conforme art. 71, §3º, da Constituição Federal. Além disso, a decisão do Tri-

bunal de Contas vincula a Administração Pública, que deve cumpri-la em vez de ignorá-la 

ou opor-lhe resistência.527 O descumprimento da decisão prolatada pela Corte de Contas 

 
524 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 23.550/DF, rel. min. MARCO AURÉLIO, rel. p. acórdão 
min. SEPÚLVEDA PERTENCE, TRIBUNAL PLENO, DJ 31/10/2001; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
MS n. 30.329/DF, rel. min. CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe 20/2/2013. 
525 “Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: (...) § 2o Na 
hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem 
solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 
responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis”. 
526 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.392/2016, rel. min. BENJAMIN ZYMLER, 
PLENÁRIO, J: 1/6/2016. 
527 Cf. CUSTÓDIO, A. J. Ferreira. “Eficácia das decisões dos Tribunais de Contas”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 185, p. 63-76, jul./set. 1991. 
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justifica-se, assim, apenas no caso de sua revisão pelo próprio Tribunal de Contas, ou ainda, 

no caso de sua desconstituição por decisão judicial transitada em julgado. 

 Caso semelhante foi enfrentado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, refe-

rente a contrato administrativo celebrado para execução de serviços de implantação de es-

trutura de suporte técnico e locação de equipamentos necessários à construção das instala-

ções esportivas e não esportivas da Vila Pan-Americana, para a realização dos XV Jogos 

Pan-Americanos Rio 2007. O Tribunal de Contas da União constatou impropriedades na 

execução dos overlays (infraestrutura temporária) e suspendeu cautelarmente os pagamen-

tos, com determinação posterior de apropriação definitiva em virtude da confirmação de 

dano ao erário. A empresa contratada propôs ação de cobrança contra a União, para condenar 

a ré ao pagamento do montante retido pelo Tribunal de Contas da União, com juros e corre-

ção monetária, e sustentou que o objetivo da ação não seria anular o acórdão do Tribunal de 

Contas da União, mas sim comprovar a efetiva realização de todos os serviços e forneci-

mento de equipamentos sem a contraprestação devida. A despeito disso, o Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região assentou que a desconstituição do acórdão do Tribunal de Contas da 

União é decorrência lógica do pedido condenatório, isto é, a pretensão deduzida em juízo 

somente pode ser acolhida se forem afastados os motivos apontados pelo Tribunal de Contas 

para a retenção do pagamento. Nesse contexto, concluiu o Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região que a competência atribuída ao Tribunal de Contas pela Constituição Federal não 

tem o condão de impedir a revisão, pelo Poder Judiciário, dos julgamentos proferidos pela 

Corte de Contas, pois as suas decisões têm caráter técnico-administrativo e produzem apenas 

coisa julgada administrativa, podendo ser revistas pelo Judiciário em virtude do princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). Igualmente, a atuação do Tri-

bunal de Contas é vinculada, pelo que suas decisões não são discricionárias e não se pautam 

em critérios de conveniência e oportunidade. Em função disso, não se poderia afirmar que o 

Poder Judiciário, ao revisar o conteúdo de uma decisão proferida pelo Tribunal de Contas, 

estaria se imiscuindo no mérito administrativo. Assim, caso a prova produzida nos autos 

fosse capaz de afastar as conclusões obtidas pelo Tribunal de Contas, poderia o Judiciário 

desconstituir o julgado administrativo.528 

 
528 Cf. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. ApCiv n. 5022021-63.2018.4.03.6100, rel. des. fed. 
JOHONSOM DI SALVO, SEXTA TURMA, e-DJF3 11/6/2020. No caso concreto, porém, o TRF da 3ª Região 
não conheceu o recurso de apelação interposto pela empresa contratada, na medida em que não foram 
impugnados de maneira específica os fundamentos adotados na sentença para considerar que o laudo pericial 
não tem força probatória suficiente para desconstituir a presunção de veracidade e legalidade do acórdão do 
Tribunal de Contas da União. 
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 À guisa de conclusão, portanto, tem-se que, embora as decisões proferidas pelos Tri-

bunais de Contas devam ser cumpridas pela Administração Pública e constituam título exe-

cutivo extrajudicial (CF, art. 71, §3º), o Poder Judiciário pode rever tais decisões, inclusive 

no que tange ao seu mérito, caso alguém se sinta lesado ou prejudicado pela deliberação da 

Corte de Contas. 

 

4.5.5. Função sancionatória 

 A função sancionatória decorre da competência prevista no art. 71, VIII, da Consti-

tuição Federal, que confere aos Tribunais de Contas o poder de 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.  

 As sanções aplicáveis pelos Tribunais de Contas têm natureza civil e/ou administra-

tiva. Como já mencionado nos subtópicos acima, as decisões da Corte de Contas que impli-

carem imputação de débito ou multa têm força de título executivo (CF, art. 71, §3º). Em 

âmbito federal, a legislação prevê que o Tribunal de Contas da União pode, em vez de pro-

mover a execução judicial, determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos ven-

cimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos em lei (Lei 

n. 8.443/1992, art. 28, I). O Supremo Tribunal Federal decidiu que o desconto em folha, 

quando a sua determinação partir da própria Administração Pública, somente é admissível 

se houver a concordância do servidor.529 De outro lado, se a Administração promover o des-

conto em razão de determinação do Tribunal de Contas da União decorrente de julgamento 

de contas, concluiu a Suprema Corte que a legitimidade do desconto independe do consen-

timento.530 Além disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em caso de multa imposta 

por Tribunal de Contas estadual a responsáveis por irregularidades no uso de bens públicos, 

a ação de cobrança somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condena-

ção.531 O Ministério Público, atuante ou não junto ao Tribunal de Contas, é parte ilegítima 

para propor a execução de condenações patrimoniais impostas pelas Cortes de Contas.532 

 
529 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 24.182/DF, rel. min. MAURÍCIO CORRÊA, TRIBUNAL 
PLENO, DJ 3/9/2004. 
530 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 24.544/DF, rel. min. MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL 
PLENO, DJ 4/3/2005. 
531 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 510.034 AgR/AC, rel. min. EROS GRAU, SEGUNDA 
TURMA, DJe 15/8/2008. 
532 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE n. 823.347 RG/MA, rel. min. GILMAR MENDES, 
TRIBUNAL PLENO, DJe 28/10/2014. 
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 Os processos de contas dividem-se em duas modalidades: (i) contas anuais (ou ordi-

nárias), que se subdividem em contas de governo e de gestão, e (ii) contas especiais.533 

 Nas contas de governo, os Chefes do Poder Executivo expressam os resultados da 

atuação governamental em relação ao exercício fiscal respectivo. Já as contas de gestão re-

ferem-se aos atos de gerência de recursos públicos e podem ser prestadas ou tomadas dos 

administradores e demais responsáveis mencionados no art. 71, II, da Constituição Federal. 

Elas envolvem a execução de dotações orçamentárias específicas, como admissão de pes-

soal, concessão de aposentadorias, licitações, contratações, emissão de empenho, liquidação 

e pagamento de despesas.534 Tendo em vista que os Tribunais de Contas não podem aplicar 

sanções aos Chefes do Poder Executivo, mas apenas emitir opinião sobre as contas de go-

verno, interessam para o escopo pretendido neste subcapítulo apenas as contas de gestão. 

 Em âmbito federal, as contas anuais de gestão estão previstas no art. 7º da Lei n. 

8.443/1992, de acordo com o qual as contas dos administradores e responsáveis serão anu-

almente submetidas a julgamento do Tribunal de Contas da União sob forma de tomada ou 

prestação de contas. De outro lado, as contas especiais estão reguladas no art. 8º da referida 

lei, segundo o qual, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da 

aplicação dos recursos repassados pela União, da ocorrência de desfalque ou desvio de di-

nheiros, bens ou valores públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob 

pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente tomar providências com vistas à 

instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos respon-

sáveis e quantificação do dano. 

 Se verificada irregularidade nas contas (ordinárias ou especiais), o relator ou a Corte 

(i) definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado, (ii) se 

houver débito, ordenará a citação do responsável para apresentar defesa ou recolher a quantia 

devida, e (iii) se não houver débito, determinará a audiência do responsável para apresentar 

razões de justificativa (Lei n. 8.443/1992, art. 12, I a III). 

 Quanto ao julgamento das contas, há três desfechos possíveis. As contas podem ser 

julgadas regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demons-

trativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do res-

 
533 Cf. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 4ª ed., rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 
2013, p. 895. 
534 Cf. FURTADO, José de Ribamar Caldas. “Os regimes de contas públicas: contas de governo e contas de 
gestão”. Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 35, n. 109, p. 61-89, mai./ago. 2007. 
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ponsável; regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 

falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário; ou irregulares, quando houver 

omissão no dever de prestar contas, prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, 

ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional ou patrimonial, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieco-

nômico ou desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos (Lei n. 8.443/1992, 

art. 16, I a III). 

 As sanções são aplicadas no caso de as contas serem julgadas irregulares. Nessa hi-

pótese, conforme prevê o art. 19 da Lei n. 8.443/1992, havendo débito, o Tribunal de Contas 

da União condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, 

acrescida dos juros de mora devidos, podendo ainda aplicar a multa prevista no art. 57 da 

mesma lei (e a decisão será considerada título executivo).535 Se as contas forem julgadas 

irregulares, mas não houver débito, o Tribunal de Contas da União poderá aplicar ao respon-

sável a multa prevista no art. 58, I, da Lei n. 8.443/1992,536 a qual também é aplicável a 

outras hipóteses, como ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (inc. II), ato de gestão 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao Erário (inc. III), não atendi-

mento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do Tri-

bunal (inc. IV), obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas (inc. 

V), sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas 

pelo Tribunal (inc. VI) e reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal (inc. 

VII). 

 Sem prejuízo das sanções acima mencionadas, sempre que o Tribunal de Contas da 

União, por maioria absoluta dos seus membros, considerar grave a infração cometida, o res-

ponsável ficará inabilitado, por um período de 5 a 8 anos, para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública (Lei n. 8.443/1992, 

art. 60). 

 Nada obstante, em caso de fraude comprovada à licitação, o Tribunal de Contas da 

União poderá declarar a inidoneidade do licitante para participar, por até 5 anos, de licitações 

 
535 “Art. 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até 
cem por cento do valor atualizado do dano causado ao Erário”. 
536 “Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou 
valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: I - 
contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do art. 19 desta Lei”. 
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da Administração Pública federal (Lei n. 8.443/1992, art. 46). Esta sanção foi julgada cons-

titucional pelo Supremo Tribunal Federal.537 

 O quanto exposto acima corrobora a existência de regras infraconstitucionais que 

acabam promovendo a economicidade, na medida em que a prática de atos antieconômicos 

pode resultar em julgamento de contas irregulares, com a aplicação de sanções. 

 

4.5.6. Função corretiva 

 A função corretiva decorre da competência prevista no art. 71, IX, da Constituição 

Federal, que permite aos Tribunais de Contas assinar prazo para que o órgão ou entidade 

adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, 

bem como da competência prevista no art. 71, X, da Constituição Federal, que atribui às 

Cortes de Contas a possibilidade de sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 

comunicando a decisão ao Poder Legislativo. Em se tratando de contrato, o ato de sustação 

será adotado diretamente pelo Legislativo, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo, 

as medidas cabíveis (CF, art. 71, §1º). Se porventura o Legislativo ou o Executivo, no prazo 

de 90 dias, não efetivarem a sustação do contrato, caberá ao Tribunal de Contas decidir a 

respeito. 

 Há controvérsia se o Tribunal de Contas pode ou não sustar contratos, tendo em vista 

a dubiedade do dispositivo constitucional.538 Lucas Rocha Furtado aponta a esse respeito 

que o constituinte demonstrou preocupação com a preservação dos contratos, tanto é que, 

caso o Tribunal de Contas não seja atendido, pode sustar de imediato os atos, mas, em se 

tratando de contratos, o Poder Legislativo (que é o titular do controle externo) é chamado a 

intervir para adotar a providência que caberia ao Tribunal de Contas em relação aos atos. 

Ocorre que a Constituição Federal não conferiu instrumentos para que o Legislativo possa 

dar efetividade à sua decisão de sustar o contrato (como aplicar sanções no caso de o contrato 

não ser anulado). Em vez disso, deve o Legislativo solicitar medidas cabíveis ao Poder Exe-

cutivo. Daí que, se o Legislativo ou o Executivo não efetivarem as medidas previstas para 

sustar o contrato, o Tribunal de Contas decidirá a respeito, isto é, o poder de adotar as me-

didas cabíveis para cumprimento da lei é restituído ao Tribunal de Contas, a fim de dar efe-

 
537 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 30.788/MG, rel. min. MARCO AURÉLIO, rel. p. acórdão 
min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe 4/8/2015. 
538 A favor do Tribunal de Contas sustar contratos após o prazo de 90 dias, cf. MILESKI, Helio Saul. O controle 
da gestão pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 332-334. Em sentido contrário, cf. 
SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho. “Competências de controle dos Tribunais de Contas – 
possibilidades e limites”. In: SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013, p. 199-217. 
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tividade à sua determinação na hipótese de o Legislativo não ter se manifestado, ou ainda, 

caso tenha se manifestado, o Executivo não tenha cumprido a medida sugerida pelo Legis-

lativo.539 Cabe repisar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no 

sentido de que os Tribunais de Contas podem expedir medidas cautelares para prevenir lesão 

ao erário e garantir a efetividade de suas decisões.540 

 

4.5.7. Função de ouvidoria 

 Por fim, a função de ouvidoria materializa-se em virtude do disposto no art. 74, §§1º 

e 2º, da Constituição Federal, que atribui ao Tribunal de Contas a competência para receber 

denúncia de irregularidades ou ilegalidades feita pelos responsáveis pelo controle interno ou 

por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. 

 

  

 
539 Cf. Curso de direito administrativo. 4ª ed., rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 885-887. 
540 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 24.510/DF, rel. min. ELLEN GRACIE, TRIBUNAL 
PLENO, DJ 19/3/2004. 
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A ECONOMICIDADE COMO LIMITE À DISCRICIONARIEDADE 

DA ATIVIDADE FINANCEIRA 

 

 

O cumprimento das metas constitucionais exige planejamento e exige 
destinação orçamentária de recursos públicos. Estes são finitos. Não 
existem em quantidade suficiente para atender a todos os direitos nas 

áreas social e econômica. Essa definição está fora das atribuições cons-
titucionais dos órgãos de controle. Estes devem corrigir as ilegalidades e 
inconstitucionalidades, mas não podem, rigorosamente, substituir as es-

colhas feitas pelos Poderes competentes. 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 2016 

 

 

5.1. Considerações introdutórias 

 A Administração Pública é regida pela legalidade, sob viés próprio e distinto em 

comparação com os particulares. Enquanto estes podem fazer tudo aquilo que a lei não pro-

íbe, aquela somente pode fazer o que a lei prevê (vinculação positiva à legalidade).  

 É comum, no entanto, que o legislador atribua certa margem de liberdade ao admi-

nistrador público, para que este decida, diante das particularidades do caso concreto, qual a 

opção que melhor atende à finalidade perseguida pelo ordenamento jurídico. Essa margem 

de liberdade é conhecida como o poder discricionário, tido como um atributo característico 

da função administrativa. Tal liberdade de escolha não é irrestrita, pois é restringida por 

normas jurídicas (regras e princípios), bem como pela própria situação fática, que natural-

mente reduz as opções passíveis de serem selecionadas. 

 A atividade financeira do Estado – que, como já visto, corresponde à arrecadação, 

gestão e dispêndio de recursos para a consecução das necessidades públicas – também é 

dotada de discricionariedade, a qual se manifesta em diferentes etapas do ciclo orçamentário. 

A liberdade de escolha evidencia-se, por exemplo, na indicação de programas de governo 

no projeto de lei orçamentária (que é de iniciativa do Poder Executivo). Também há discri-

cionariedade durante a execução do orçamento, como se verifica dos mecanismos de sua 

flexibilização (remanejamentos, contingenciamentos etc.), da definição das regras para se 

escolher a proposta mais vantajosa para o Poder Público em licitações, ou das nomeações 

para cargos em comissão, dentre outros. 

 Foi visto anteriormente nesta tese que os Tribunais de Contas, no exercício de suas 

competências, podem fiscalizar a atividade financeira não apenas pelo critério da legalidade 
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(formal), mas também pelos critérios da legitimidade e da economicidade (substanciais). 

Esse exame pode ser feito tanto em auditorias de conformidade, para verificar a compatibi-

lidade da atividade financeira com as normas jurídicas vigentes, quanto em auditorias ope-

racionais, a fim de averiguar o desempenho de programas, projetos e políticas públicas.  

 Nesse contexto, cabe examinar como o controle externo da atividade financeira, ou, 

mais especificamente, como a análise de economicidade interage com o poder discricionário 

da função administrativa.  

 

5.2. Da discricionariedade administrativa 

 No Estado de Direito, as competências têm origem na Constituição e nas leis dela 

derivadas. A Administração Pública sujeita-se às leis, que devem conter normas jurídicas de 

aplicação geral, que excluam a possibilidade de os administradores agirem arbitrariamente 

ao resolver um caso particular.541 

 Os poderes da Administração Pública podem ser classificados em vinculados ou dis-

cricionários. No primeiro caso, a atividade administrativa deve se limitar a estritas determi-

nações legais e obedecer ao comando da norma jurídica caso a hipótese nela prescrita se 

verifique no caso concreto. No segundo caso, a Administração pode apreciar a conveniência 

e a oportunidade de duas ou mais soluções admitidas pela lei e escolher a forma como irá 

proceder.542 

 Como ensinam Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernandez, o exercício 

dos poderes vinculados reduz a Administração Pública à constatação do pressuposto de fato 

legalmente definido de maneira completa e a aplicar a consequência jurídica determinada 

exaustivamente pela norma, sem espaço para qualquer juízo subjetivo a não ser a verificação 

do pressuposto de fato para contrastá-lo com o tipo legal. A decisão em que consiste o poder 

vinculado é obrigatória na presença do fato e o seu conteúdo deve se liminar ao que a lei 

previu, de modo preciso e completo, sem que possa ser configurado livremente pela Admi-

nistração. Já o exercício dos poderes discricionários comporta a inclusão, no processo de 

aplicação da lei, de uma avaliação subjetiva da própria Administração, com a qual se com-

pleta o quadro legal que condiciona o exercício do poder ou o seu conteúdo. Essa avaliação 

não é extralegal, anterior ou marginal ao direito, e sim é prevista pela própria lei que conferiu 

 
541 Cf. FLEINER, Fritz. Instituciones de derecho administrativo. Barcelona/Madrid/Buenos Aires: Editorial 
Labor S.A., 1933, p. 107-109. 
542 Cf. BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo, vol. 1: 
introdução. 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 484. 
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o poder e que o atribuiu à Administração justamente com esse caráter discricionário. A 

norma jurídica remete à avaliação da Administração para completar o quadro que regula o 

poder e suas condições de exercício, que deve ser feita analiticamente, caso a caso, mediante 

a apreciação das circunstâncias singulares a cada vez que se procede ao processo de aplica-

ção da norma.543 

 Pode-se assim definir a discricionariedade como o “poder de escolha que, dentro dos 

limites legalmente estabelecidos, tem o agente do Estado entre duas ou mais alternativas, na 

realização da ação estatal”.544 Nas palavras de Caio Tácito, “o poder discricionário é a fa-

culdade concedida à administração de apreciar o valor dos motivos e determinar o objeto do 

ato administrativo, quando não preestabelecido na lei”.545  

 Enrique M. Alonso Regueira ensina que a discricionariedade é a liberdade que a 

norma atributiva de competência outorga ao administrador para que adote uma determinada 

decisão ou conduta, entre duas ou mais igualmente válidas ou justas perante o direito. O 

autor cita a título de exemplo o caso de um jardim de infância em que a diretora requisitou 

às professoras que os alunos passem a deixar as salas arrumadas antes do término do horário 

das aulas. Ao assim proceder, a diretora conferiu às professoras o poder de fazer com que as 

crianças guardem todos os brinquedos e material escolar antes que termine a aula. Ao mesmo 

tempo, a diretora deixou certa margem de apreciação para que as professoras exerçam esse 

poder ou competência. Assim, as professoras podem comunicar aos alunos a nova regra pou-

cos minutos antes do encerramento da aula, ou fazer essa comunicação com maior antece-

dência e terminar a aula com outra atividade. Podem, ainda, decidir que todas as crianças 

guardem suas coisas todos os dias ou dividir a tarefa de maneira mais eficiente, divertida e 

didática (com uma canção, um jogo etc.). Todas essas alternativas cumprem a ordem da 

diretora e por isso são igualmente válidas.546  

 Victor Nunes Leal alerta que não existem propriamente atos discricionários, e sim 

poder discricionário. O que há, na verdade, é o conteúdo discricionário do ato, que consiste 

na opção de conveniência e oportunidade que a lei reserva à Administração Pública. Ao 

 
543 Cf. Curso de derecho administrativo – vol. I. 7ª ed. Madrid: Editorial Civitas, 1995, p. 442-443.  
544 COUTO E SILVA, Almiro do. “Poder discricionário no direito administrativo brasileiro”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 179-180, p. 54, jan./jun. 1990. 
545 “A Administração e o controle de legalidade”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 37, p. 
5, 1954. 
546 Cf. “El control judicial de la Administración va al jardín de infantes. La discrecionalidad y ‘los espejitos de 
colores’”. In: ACUÑA, Edgardo Tobías [et. al]. Estudios de Derecho Público. Buenos Aires: Asociación de 
Docentes – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UBA, 2013, p. 371-372.  
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exercer essa opção, a autoridade faz uso do poder discricionário. Em todo o resto, o ato 

administrativo deve ser considerado vinculado.547 

 Daí não haver propriamente uma antítese entre atos decorrentes do exercício do poder 

vinculado e do poder discricionário. A discricionariedade é apenas o grau de liberdade de 

que dispõe o gestor público como resultado da norma jurídica que lhe atribuiu a competência. 

O poder discricionário é sempre relativo, porque o administrador sempre estará adstrito ao 

que estiver disposto em lei. Logo, a atividade administrativa é sempre vinculada a normas 

jurídicas. O que muda é o nível de liberdade de decisão concedida ao administrador pela 

lei.548 Não existe discricionariedade na ausência ou à margem da lei.549 

 A justifica que se costuma apontar para a discricionariedade é que esta revela-se ne-

cessária para que a Administração Pública possa agir com eficiência no atendimento das 

necessidades públicas. Isso decorre da complexidade e variedade dos problemas que devem 

ser solucionados pelo Estado, para os quais a lei não pode prever todas as soluções cabíveis 

ou qual a solução mais vantajosa para o caso concreto.550 Sobre o tema, válido mencionar 

trecho do voto-vista do Min. Marco Aurélio proferido na ADI n. 1.923/DF:551 

“O campo próprio para a discricionariedade administrativa encontra am-
paro em duas justificativas jurídicas. A primeira delas respalda-se num do-
mínio inerente à atividade política. A segunda, na impossibilidade de o le-
gislador abarcar todos os casos no mundo real, muito mais complexo do 
que qualquer exercício de imaginação é capaz de alcançar. Alfim, pressu-
põe-se que o administrador esteja mais apto a determinar qual é o melhor 
interesse público, considerado o caso concreto, a realidade objetiva dos fa-
tos, e não simples conjecturas que, por antecipação, poderia fazer o legis-
lador”. 

 Em que pese isso, as particularidades do caso concreto acabam reduzindo, ou, por 

vezes, até mesmo eliminando, as opções do administrador previstas na norma geral e abs-

trata.552 

 Noutro giro, destaca Marcos Augusto Perez que as alternativas cabíveis ao adminis-

trador público, que podem ou não ter sido previamente identificadas pelo legislador, “devem 

 
547 Cf. “Poder discricionário e ação arbitrária da Administração”. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, v. 14, p. 57-58, 1948. 
548 Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. “’Relatividade’ da competência discricionária”. Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 212, p. 50-55, abr./jun. 1998. 
549 Cf. ENTERRÍA, Eduardo García de. Democracia, jueces y control de la administración. 2ª ed. Ampl. 
Madrid: Editorial Civitas, 1996, p. 143. 
550 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2011, p. 173. 
551 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 1.923/DF, rel. min. AYRES BRITTO, red. do acórdão min. 
LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 17/12/2015. 
552 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 879.188/RS, rel. min. HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, DJe 2/6/2009. 



207 
 

 

estar em consonância com a legalidade em sentido amplo ou, dito de outro modo, com o 

interesse público a que visa o administrador público atingir no caso concreto”.553 

 Com efeito, existem diversos parâmetros para o exercício do poder discricionário. 

Um deles é o decorrente da observância das normas constitucionais e infraconstitucionais. 

Outro se refere ao tipo de interesse público a atender, que é estabelecido ou diretamente pela 

norma atribuidora de competência ou indiretamente pela norma de regulamentação do órgão. 

Também servem de parâmetro da discricionariedade as normas atribuidoras de competência, 

do que deriva a necessidade de correspondência entre a decisão tomada e a função exercida 

pela autoridade administrativa. Outrossim, a consideração dos fatos deve se dar em confor-

midade com a realidade, mediante a correta qualificação jurídica dos fatos e a explicitação 

dos motivos para a prática do ato. Há também parâmetros relativos à forma processual ou 

procedimental que deve ser observada.554 

 O poder discricionário está submetido, portanto, a outras normas jurídicas além da-

quela que atribuiu a competência ao administrador, de forma direta ou específica. Na edição 

do ato administrativo devem ser respeitadas a norma que atribuiu a competência ao agente 

público e todas as demais normas jurídicas aplicáveis ao caso.555 Na elaboração e execução 

do orçamento, por exemplo, o administrador deve observar limites previstos em diversas 

normas jurídicas, como o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 

101/2000) a respeito de limites com despesa de pessoal, operações de crédito, restos a pagar 

etc.556  

 O mesmo ocorre em relação à economicidade, que, como visto anteriormente, possui 

dimensão normativa de princípio da atividade financeira do Estado e, por conta disso, esta-

belece um estado ideal de coisas a ser promovido por diversas condutas da Administração 

Pública, a qual está impedida de praticar atos antieconômicos, salvo se, na ponderação com 

outros princípios, a decisão tomada buscar atender a outro valor constitucionalmente prote-

gido (como a proteção ao meio ambiente, a promoção da cultura etc.) e, por conseguinte, a 

economicidade será preterida por outro princípio constitucional. Também há diversas regras 

 
553 O controle jurisdicional da discricionariedade administrativa: métodos para uma jurisdição ampla das 
decisões administrativas. Tese de livre-docência apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2018, p. 32. 
554 Cf. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 21ª ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 
2018, p. 108-109. 
555 Cf. ALONSO REGUEIRA, Enrique M. “El control judicial de la Administración va al jardín de infantes. 
La discrecionalidad y ‘los espejitos de colores’”. In: ACUÑA, Edgardo Tobías [et. al]. Estudios de Derecho 
Público. Buenos Aires: Asociación de Docentes – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UBA, 2013, p. 
374. 
556 Cf. BRUNO, Reinaldo Moreira. “A receita pública na Lei de Responsabilidade Fiscal”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 238, p. 302-303, out./dez. 2004. 
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comportamentais previstas na legislação infraconstitucional que estabelecem a observância 

de condutas que promovem a economicidade dos atos financeiros. O dever de agir econô-

mico está espalhada por todo o ordenamento, conforme visto no capítulo específico sobre o 

tema. Assim, é seguro afirmar que, em sentido amplo, a economicidade limita o poder dis-

cricionário do administrador público. 

 Nesse viés, cabe destacar que a decisão administrativa que eventualmente opte por 

priorizar outro objetivo albergado pela Constituição em detrimento da economicidade da 

atividade financeira deve ser juridicamente respaldada, contendo finalidade e motivos (de 

fato e de direito) que a justifiquem. A motivação é elemento essencial da validade das deci-

sões, especialmente em se tratando de decisões discricionárias. Como ensina Marcos Au-

gusto Perez, é “a partir da coerência argumentativa, lógica, jurídica, sistêmica e da articula-

ção racional entre os fatos e o direito, constantes da motivação, que será possível verificar a 

presença na decisão dos motivos e da finalidade”.557 

 A discricionariedade não pode ser confundida com a arbitrariedade, que é a atividade 

sem limites jurídicos, inadmissível para o Estado de Direito. No poder arbitrário, o agente 

atua segundo seu exclusivo critério. No poder discricionário, a atividade administrativa está 

adstrita a limites jurídicos.558 Nas palavras do Min. Luiz Fux:559 

“Discricionariedade, porém, não pode significar arbitrariedade, de modo 
que o exame da conveniência e da oportunidade na qualificação não deve 
ser levado a cabo por mero capricho. Conforme a doutrina contemporânea 
tem salientado, mesmo nos casos em que há competência discricionária 
deve o administrador público decidir observando a principiologia constitu-
cional, em especial os princípios da impessoalidade, moralidade, publici-
dade e eficiência (CF, art. 37, caput). Por essa via, informada pela força 
normativa da Constituição e pelo ideário pós-positivista, o conteúdo dos 
princípios constitucionais serve de instrumento para o controle da Admi-
nistração Pública, que, como componente da estrutura do Estado, não pode 
se furtar à observância do texto constitucional. No cenário do neoconstitu-
cionalismo, portanto, o exercício da discricionariedade não escapa do res-
peito aos princípios constitucionais, e isso, veja-se bem, mesmo quando a 
lei seja omissa, já que a legislação infraconstitucional não pode represar, 
conter ou de qualquer forma mitigar a eficácia irradiante das normas cons-
titucionais”. 

 
557 O controle jurisdicional da discricionariedade administrativa: métodos para uma jurisdição ampla das 
decisões administrativas. Tese de livre-docência apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2018, p. 141. 
558 Cf. BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo, vol. 1: 
introdução. 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 486. 
559 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 1.923/DF, rel. min. AYRES BRITTO, red. do acórdão min. 
LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 17/12/2015 (destaques do original). 
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 Os atos praticados no exercício do poder discricionário têm dois aspectos: legalidade 

e mérito. Como visto anteriormente, o mérito do ato administrativo se refere à valoração dos 

motivos e à escolha do objeto do ato, quando a lei autoriza a Administração Pública a decidir 

sobre a conveniência, a oportunidade e a justiça do ato a ser praticado.560 Assim, o mérito 

administrativo representa a “ponderação pessoal da autoridade administrativa sobre deter-

minados fatos, que a levam a decidir num sentido ou noutro e, até mesmo, nada decidir”.561  

 O mérito do ato administrativo foi por muito tempo considerado como alheio ao con-

trole externo, em observância ao princípio da separação de poderes.562 Vale dizer, haveria 

total identificação entre a discricionariedade e a Administração.563 Para Joviniano Carvalho 

Neto, o Poder Executivo relaciona-se inevitavelmente ao poder discricionário.564 Assim, os 

demais poderes não poderiam substituir a Administração naquilo que estiver circunscrito ao 

âmbito da discricionariedade. 

 No entanto, não existe uma separação total e excludente entre as diferentes funções 

do Estado. Na verdade, designa-se a cada Poder uma competência predominante, o que não 

impede que lhe sejam atribuídas concomitantemente outras competências que são próprias 

dos demais poderes.565 

 Verifica-se na Constituição de 1988 uma grande interpenetração dos poderes. O Po-

der Legislativo, por exemplo, tem a competência de julgar os crimes de responsabilidade do 

Presidente da República (CF, art. 52, I). O Poder Judiciário participa do processo legislativo 

pela iniciativa de determinados projetos (CF, art. 96, II). Ainda, esses dois poderes adminis-

tram (quando admitem pessoal, por exemplo). O Poder Executivo, por sua vez, participa do 

processo legislativo por meio de leis de sua iniciativa, medidas provisórias e pelo veto (CF, 

arts. 61, §1º, 62 e 84, V) e julga (no contencioso administrativo). Com isso, percebe-se que 

a especialização inerente à divisão de funções entre os três poderes é bastante relativa e 

consiste, em verdade, numa predominância de determinada função para certo poder. Ainda 

que em caráter secundário, cada poder colabora no desempenho de outras funções ao praticar 

 
560 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2011, p. 160. 
561 CRETELLA JÚNIOR, José. “O mérito do ato administrativo”. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, v. 79, p. 31, 1965. 
562 SEABRA FAGUNDES, Miguel. “O conceito de mérito no direito administrativo”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 23, p. 1-15, 1951. 
563 Cf. ABREU, João Leitão de. “A discrição administrativa”. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, v. 17, p. 16, 1949. 
564 Cf. “Bases jurídicas do Poder Executivo”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 96, p. 15, 
abr./jun. 1969. 
565 Cf. ESCOLA, Héctor. Compendio de derecho administrativo. Vol. 1. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 
1990, p. 8. 
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atos que estão fora de sua função típica.566 O que se deve evitar é que o alcance da interpe-

netração seja ultrapassado e um poder passe a exercer função atribuída a outro.567 

 

5.3. Relativização da discricionariedade administrativa 

 A discricionariedade passou por um processo de relativização, que aumentou o con-

trole sobre a Administração Pública,568 até para que esta não se esconda atrás do poder dis-

cricionário a fim de praticar atos em desacordo com o direito.  

 Essa relativização é consequência direta de várias teorias criadas ao longo do tempo, 

como as teorias do desvio de poder e dos motivos determinantes.  

 Pela teoria do desvio de poder, analisa-se a adequação do ato administrativo com a 

finalidade efetivamente perseguida pelo administrador. Os atos administrativos devem estar 

vinculados a um fim público e a manifestação de vontade do administrador deve observar a 

finalidade específica relacionada à atividade exercida. Se porventura houver desvio da fina-

lidade estabelecida em lei, o ato administrativo é viciado em elemento que é essencial à sua 

legalidade, e este vício é o desvio de poder (ou desvio de finalidade). Trata-se de um limite 

à discricionariedade, que busca impedir que o administrador, embasado em seu poder dis-

cricionário, possa praticar o ato para atingir fim de interesse privado, ou ainda, fim que é 

estranho ao previsto na lei.569 A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal julgou inválida, 

por violação à moralidade administrativa e por desvio de finalidade, nomeação para cargo 

de assessoria eivada de nepotismo cruzado.570  

 Já pela teoria dos motivos determinantes, examina-se se existe adequação entre a 

decisão do administrador aos fatos constatados. Alexandre de Moraes assim explica a teo-

ria:571 

“Pela teoria dos motivos determinantes, os motivos expostos pelo 
administrador como justificativa para a edição do ato associam-se à 
validade do ato, vinculando o próprio agente, de forma que a inexis-

 
566 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 26ª ed. São Paulo, 1999, p. 
133. O autor assevera ainda que, a depender do sistema partidário, a separação de poderes é mera aparência, 
principalmente se o mesmo partido detém o Executivo e a maioria parlamentar. 
567 Cf. RAMOS, Dirceu Torrecillas. “Controle do Poder Executivo pelo Poder Legislativo”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 200, p. 97, abr./jun. 1995. 
568 Segundo Héctor A. Mairal, o excesso na outorga de faculdades discricionárias é um fator que incide 
diretamente sobre a corrupção (Cf. As raízes legais da corrupção: ou como o direito público fomenta a 
corrupção em vez de combatê-la. São Paulo: Editora Contracorrente, 2018, p. 126-149). 
569 Cf. TÁCITO, Caio. “O desvio de poder no controle dos atos administrativos, legislativos e jurisdicionais”. 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 188, p. 2, abr./jun. 1992. 
570 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 24.020/DF, rel. min. JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA 
TURMA, DJe 13/6/2012. 
571 “Princípio da eficiência e controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 243, p. 18, 2006. 
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tência ou a falsidade dos pressupostos fáticos ou legais ensejadores 
do ato administrativo acabam por afetar sua própria validade, mesmo 
que o agente não estivesse obrigado a motivá-lo”. 

 Asseveram Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández que todo poder 

discricionário se apoia em uma realidade fática que servirá como pressuposto para aplicação 

da norma. O fato que ocorre na realidade é somente um, não podendo ser simultaneamente 

de uma maneira ou de outra. A valoração da realidade pode ser objeto de uma faculdade 

discricionária, mas a constatação se o fato ocorreu ou não, ou se ocorreu da forma prevista, 

não é objeto de discricionariedade, porque não cabe ao arbítrio da Administração discernir 

se um fato se aperfeiçoou ou não, ou determinar que o pressuposto fático da norma ocorreu 

caso assim não se tenha efetivamente verificado. A existência e características dos motivos 

determinantes escapam à discricionariedade e o controle dos motivos fica em qualquer caso 

remitido ao que resulte da prova produzida no processo correspondente.572 

 O Supremo Tribunal Federal vem aplicando a teoria dos motivos determinantes, para 

declarar a nulidade de ato administrativo se verificada a falsidade ou a inexistência de mo-

tivo.573 

 O Tribunal de Contas da União aplicou sanção a gestor público por abuso de poder 

na concessão de diárias em benefício próprio (as quais estariam acima dos valores praticados 

por outros órgãos e entidades da Administração Pública federal). Para a Corte de Contas, as 

teorias do abuso de poder e dos motivos determinantes fundamentaram o estabelecimento 

de limites à discricionariedade, que encontra restrições nos princípios da razoabilidade e da 

moralidade, além da supremacia do interesse público. Daí que a concessão de diárias não 

pode ser feita em valores desarrazoados e desproporcionais em relação a outros órgãos e 

entidades da Administração Pública.574  

 Isso não significa que o Tribunal de Contas deve, no exercício do controle externo, 

substituir o administrador público em suas funções. Não cabe à Corte de Contas imiscuir-se 

na decisão de praticar ou não o ato. Tal decisão insere-se no mérito do ato administrativo. 

Nada obstante, a Corte de Contas pode examinar as circunstâncias que levaram à tomada de 

determinada decisão, e que informaram os critérios de conveniência e oportunidade no caso 

concreto.575 

 
572 Cf. Curso de derecho administrativo – vol. I. 7ª ed. Madrid: Editorial Civitas, 1995, p. 458-461.  
573 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE n. 884.289 AgR/PI, rel. Min. GILMAR MENDES, 
SEGUNDA TURMA, DJe 5/6/2015. 
574 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2440/2017, rel. min. AUGUSTO NARDES, 
PLENÁRIO, J: 1/11/2017. 
575 Cf. GUIMARÃES, Edgar. Controle das licitações públicas. São Paulo: Dialética, 2002, p. 88.  
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 Outro fator da relativização da discricionariedade é a criação das teorias dos concei-

tos jurídicos indeterminados e da discricionariedade técnica.  

 A primeira teoria tem por objetivo distinguir a discricionariedade dos conceitos jurí-

dicos indeterminados, os quais podem ser objeto de controle ilimitado por envolverem inter-

pretação e aplicação da norma jurídica, inexistindo, portanto, margem de escolha para o ad-

ministrador.576 Alguns doutrinadores distinguem os conceitos indeterminados empíricos e 

os valorativos, sustentando que haveria outorga de discricionariedade para o administrador 

no segundo caso.577 Os conceitos empíricos referem-se a “critérios objetivos, práticos, ex-

traídos da experiência comum, que permitem concluir qual a única solução possível”.578 São 

exemplos: “caso fortuito”, “jogos de azar”, “bons antecedentes” etc. Já os conceitos de valor 

“exigem do intérprete ou aplicador uma apreciação em termos valorativos (p.ex., ‘conduta 

desonrosa’, ‘motivo torpe’, ‘culpa grave’, ‘falta grave’, ‘moralidade pública’, ‘interesse pú-

blico, ‘segurança nacional’)”.579 

 Já a teoria da discricionariedade técnica afasta a discricionariedade, pois a matéria 

técnica possui critérios e regras próprios, que acabam por impor qual a solução a ser seguida 

no caso concreto em vez de conferir liberdade de escolha.580 O Superior Tribunal de Justiça 

 
576 Cf. FARIA, Edimur Ferreira de. Controle do mérito do ato administrativo pelo Judiciário. Belo Horizonte: 
Fórum 2011, p. 185-197. 
577 Cf. COSTA, Regina Helena. “Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa”. 
Justitia. São Paulo, 51 (145), p. 47-54, jan./mar. 1989. Celso Antônio Bandeira de Mello não aceita a tese de 
que os conceitos indeterminados sejam estranhos à discricionariedade. O autor reconhece que a interpretação 
da norma jurídica (ato de intelecção) é, sob o ponto de vista lógico, distinta do ato de volição consistente na 
opção administrativa de mérito (segundo critérios de conveniência e oportunidade). Pondera, ainda, que é raro 
a norma jurídica estabelecer com exatidão qual a situação fática objetivamente identificável ou a conduta única 
e obrigatoriamente adotável perante dita situação. A discricionariedade se refere às situações em que a 
administração tem certa liberdade de atuação, por força da qual o Poder Judiciário não pode censurar o ato 
administrativo praticado. Definir situações desse tipo é justamente a utilidade ou a serventia jurídica de se fixar 
a noção jurídica de “discricionariedade”. Se essa situação (“liberdade administrativa” que não pode ser 
“corrigida pelo Judiciário”) resulta tanto do uso legal de conceitos indeterminados quanto de opções de mérito 
previstas em lei, é de se concluir que os efeitos jurídicos de ambos são os mesmos, pouco importando se a 
liberdade da administração é interpretativa ou volitiva. Ademais, não é sempre que os conceitos jurídicos 
indeterminados adquirem densidade suficiente para dissipar quaisquer dúvidas a respeito da sua aplicabilidade 
quando confrontados com o caso concreto. Por vezes, isso até ocorrerá. No entanto, há situações em que, 
mesmo se recorrendo a todos os meios possíveis para delimitar o âmbito de um conceito jurídico 
indeterminado, é impossível de serem rechaçadas como falsas duas opiniões conflitantes sobre o mesmo caso. 
A potencial correção judicial do ato administrativo é cabível tanto na hipótese de interpretação referente à 
aplicação do conceito jurídico indeterminado no caso concreto (para verificar se o ato foi praticado dentro dos 
contornos normativos) quanto na hipótese de verificar se a opção por critérios de conveniência ou oportunidade 
ocorreu sem desvio de poder. Haveria, assim, paridade jurídica das situações (cf. Discricionariedade e controle 
jurisdicional. 2ª ed., 5ª tir. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 16-28). 
578 DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 208. 
579 COUTO E SILVA, Almiro do. “Poder discricionário no direito administrativo brasileiro”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 179-180, p. 58-59, jan./jun. 1990. 
580 Cf. FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. “La discrecionalidad técnica: un viejo fantasma que se desvanece”. In: 
ROSATTI, Horacio [et.al]. El control de la Actividad Estatal. Buenos Aires: Asociación de Docentes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 2016, p. 169-184.  
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decidiu nessa linha que o registro do alto renome de uma marca pelo Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial, por derivar do exercício de discricionariedade técnica e vinculada, 

está sujeito ao controle pelo Poder Judiciário.581 

 Vem ganhando força o entendimento de que o mérito dos atos discricionários pode 

ser objeto de controle, em face dos princípios previstos implícita ou explicitamente na Cons-

tituição Federal, em uma concepção mais ampla do princípio da legalidade.582 Nesse viés, o 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a apreciação acerca da observância dos princí-

pios da proporcionalidade e da razoabilidade se encontra relacionada com a própria legali-

dade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder 

Judiciário”.583 

 Também pode ser mencionada no processo de relativização da discricionariedade a 

constatação de que os direitos sociais não têm conteúdo meramente programático584 e não 

podem ser relegados pelas políticas públicas. Em virtude da constitucionalização do direito 

administrativo, com a inclusão de princípios e valores constitucionais no conceito de legali-

dade, dentre outros motivos, verifica-se uma tendência à redução do poder discricionário. 

Cresce o entendimento de que o ato administrativo pode ser revisto em controle externo, seja 

pelos seus aspectos vinculados, seja por sua conformidade com os princípios gerais de di-

reito.585 

 O Poder Judiciário tem determinado, em situações excepcionais, a realização de des-

pesas não necessariamente previstas no orçamento, quando constata que as políticas públicas 

elaboradas pelo Executivo e autorizadas pelo Legislativo (ou a sua ausência/demora) deixam 

de concretizar direitos fundamentais previstos na Constituição, sem que isso viole a separa-

ção dos poderes. Existem precedentes ordenando (i) a implementação de ações com o obje-

 
581 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.162.281/RJ, rel. min. NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, DJe 25/2/2013. 
582 Cf. RIBAS, Carolline Leal; CASTRO, Gustavo Almeida Paolinelli de. “O controle jurisdicional dos atos 
administrativos discricionários”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 268, p. 90-94 e 99-103, 
jan./abr. 2015. 
583 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS n. 36.325/ES, rel. min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, DJe 5/12/2013. 
584 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. “O que sobrou da discricionariedade administrativa? Reflexões sobre 
o controle da Administração e a judicialização das políticas públicas”. In: MARRARA, Thiago; GONZÁLEZ, 
Jorge Agudo (coords.). Controles da Administração e judicialização de políticas públicas. São Paulo: 
Almedina, 2016, p. 179. 
585 Cf. ALONSO REGUEIRA, Enrique M. “El control judicial de la Administración va al jardín de infantes. 
La discrecionalidad y ‘los espejitos de colores’”. In: ACUÑA, Edgardo Tobías [et. al]. Estudios de Derecho 
Público. Buenos Aires: Asociación de Docentes – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UBA, 2013, p. 
375.  
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tivo de aumentar o número de leitos no único hospital local (direito à vida e à saúde),586 (ii) 

o destacamento de servidores para manutenção de delegacia de polícia em regime de plantão 

(direito à segurança pública),587 (iii) a reforma de escola em estado precário de conservação 

(direito à educação),588 (iv) a liberação de verbas contingenciadas do Fundo Penitenciário 

Nacional ante a situação precária das penitenciárias e seu “estado de coisas inconstitucional” 

(direito da dignidade da pessoa humana, da vedação de tortura e do tratamento desumano, 

direito de acesso à Justiça e saúde, educação, trabalho e segurança dos presos),589 (v) a rea-

lização de obras de manutenção de imóvel tombado (direito ao patrimônio histórico e cultu-

ral),590 (vi) instalação de melhoras no Instituto Médico Legal (direito à saúde e ao meio am-

biente),591 entre outros. 

 De outro lado, há casos em que a jurisprudência ainda reconhece que o Judiciário não 

pode adentrar no exame da discricionariedade do ato, devendo se ater meramente à regula-

ridade do processo administrativo. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu 

a esse respeito que cabe à Administração determinar a desativação de curso superior, caso 

se constate faltarem as condições estruturais necessárias após regular processo administra-

tivo. O Judiciário somente poderia declarar a nulidade do ato se verificado erro grave e efe-

tivo prejuízo dele decorrente. Assim, o controle da atividade administrativa não pode incor-

rer em supressão da separação dos poderes ou violar o exercício de competências reservadas 

a outro poder, caso haja uma escolha legislativa que atribuiu competência discricionária à 

autoridade para avaliar a conveniência e oportunidade de se indeferir a autorização para o 

funcionamento de curso superior.592 

 
586 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.068.731/RS, rel. min. HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, DJe 8/3/2012. 
587 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 669.635 AgR/SC, rel. min. DIAS TOFFOLI, SEGUNDA 
TURMA, DJe 13/4/2015 e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.612.931/MS, rel. min. 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017. 
588 Cf. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE n. 886.710 AgR/SE, rel. min. ROSA WEBER, 
PRIMEIRA TURMA, DJe 19/11/2015. 
589 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 347 MC/DF, rel. min. MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL 
PLENO, DJe 19/2/2016. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso 
especial interposto pelo Estado do Mato Grosso, acolhendo ação civil pública movida para obrigar o Estado a 
adotar providências administrativas e prever no orçamento recursos para realizar reforma do prédio que abriga 
a cadeia pública de Mirassol D’Oeste. Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.389.952/MT, rel. 
min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2016. 
590 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.723.590/RJ, rel. min. HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, DJe 26/11/2018. 
591 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.734.315/GO, rel. min. HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018. 
592 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. MS n. 22.245/DF, rel. min. BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/5/2017. 
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 Para alguns autores, a competência para fiscalizar os atos financeiros sob o aspecto 

da economicidade outorgada pela Constituição Federal autoriza os Tribunais de Contas a 

efetivar o controle de mérito, por meio da análise da conveniência e oportunidade dos atos 

financeiros. Confira-se, por exemplo, o escólio de Raïssa Maria Rezende de Deus Bar-

bosa:593 

“Depreende-se, pois, que independentemente de posições doutrinárias em 
contrário, os Tribunais de Contas contam com expressa autorização cons-
titucional para avaliar a conveniência e oportunidade da escolha adminis-
trativa, adentrando no seu mérito, pois, somente assim, poderá apreciar o 
seu resultado. Com o controle operacional, o Tribunal de Contas avaliará 
o que for ou teria sido mais idôneo, mais conveniente e mais oportuno para 
uma melhor atividade administrativa. (...) Não é que as Cortes de Contas 
simplesmente interfiram em uma escolha marcadamente política feita pelo 
administrador, mas podem verificar se esta foi uma escolha adequada, no 
sentido de ter-se buscado uma boa administração dos recursos envolvidos, 
se foi a escolha mais econômica dentre muitas opções possíveis. É que, 
muitas vezes, para exercer o controle da economicidade, necessita-se aden-
trar o mérito da escolha”. 

 Não se pode equiparar por completo o controle da discricionariedade dos atos admi-

nistrativos efetuado pelo Poder Judiciário com o mesmo controle efetuado pelos Tribunais 

de Contas. Primeiramente, porque as decisões das Cortes de Contas não têm a mesma eficá-

cia que as decisões judiciais e podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Nada obstante, a 

Constituição Federal prevê que o controle exercido pelos Tribunais de Contas deixou de ser 

meramente formal (isto é, de legalidade) e assumiu a feição de controle substancial da ativi-

dade financeira,594 de maneira que o aspecto econômico do ato financeiro também pudesse 

ser avaliado no controle externo. A sua finalidade é verificar se determinado ato administra-

tivo é economicamente adequado perante o resultado pretendido. 

 Como já dito anteriormente, a afirmativa tem respaldo no disposto nos arts. 70 e 71 

da Constituição Federal, de acordo com os quais a fiscalização contábil, financeira e orça-

mentária exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com o auxílio do 

Tribunal de Contas, será feita não apenas quanto à legalidade, estendendo-se à legitimidade 

e à economicidade. O controle da economicidade diz respeito à fiscalização material da exe-

cução orçamentária – diferentemente da fiscalização formal, que é o controle da legali-

dade.595  

 
593 Os Tribunais de Contas e a moralidade administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 110-120. 
594 Cf. IOCKEN, Sabrina Nunes. Políticas públicas: o controle do Tribunal de Contas. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2014, p. 67. 
595 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. “O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 
legitimidade”. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 31, n. 121, p. 267, jan./mar. 1994. 
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 O mais importante não é averiguar se a escolha administrativa é excelente. Em vez 

disso, deve-se verificar se a escolha foi adequada diante dos elementos concretos, que pode-

riam indicar a solução adotada em vez de outra, considerada ideal, mas dissociada da reali-

dade. O fato de a Constituição Federal ter atribuído aos Tribunais de Contas a competência 

para examinar os atos financeiros sob os aspectos da legitimidade e da economicidade não 

afasta a constatação de que o órgão fiscalizador não substitui o órgão fiscalizado no cumpri-

mento de suas funções, cabendo ao fiscalizado a condução da atividade administrativa, com 

as escolhas que lhe são inerentes.596 

 A conclusão é reverberada por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, para 

quem o Tribunal de Contas não é revisor geral da Administração ou uma espécie de “Con-

selho de Estado”, com competência para corrigir ilegalidades em qualquer tipo de decisão 

tomada no exercício da função administrativa. Os autores destacam que, embora a fiscaliza-

ção exercida pelas Cortes de Contas seja ampla quanto ao seu objeto (pois, além da fiscali-

zação financeira, orçamentária, contábil e patrimonial, os Tribunais de Contas podem, no 

exercício da fiscalização operacional, examinar o conjunto da atuação administrativa) e aos 

seus parâmetros (legalidade, legitimidade e economicidade), há severa limitação no que 

tange ao produto da fiscalização, pois o poder de comandar é bastante restrito. Isso porque 

os Tribunais de Contas não podem emitir qualquer tipo de ordem e constituir ou desconstituir 

direitos e deveres. Além disso, as Cortes de Contas somente podem emanar comandos na 

constatação de ilegalidades. Outrossim, o poder de emitir comandos apenas existe se cons-

tatada ilegalidade em matéria financeira, orçamentária, contábil e patrimonial, mas não em 

razão de ilegalidades verificadas em outras matérias, as quais estão abrangidas no escopo da 

fiscalização operacional. Quando a matéria está fora da sua jurisdição direta, cabe aos Tri-

bunais de Contas representar a quem de direito, ou emitir sua opinião ou recomendações.597 

 Floriano de Azevedo Marques Neto e Juliana Bonacorsi de Palma apontam alguns 

impasses do controle da Administração no Brasil, dentre os quais cabe destacar o “desvirtu-

amento da atividade-fim”, na medida em que “os gestores públicos priorizam mais atender 

às demandas dos controladores do que cumprir com as atividades-fim da Administração Pú-

blica”. Os citados autores fazem uma reflexão no sentido de que o controle pauta a gestão 

pública, em decorrência do seu engrandecimento e maior ativismo, e imiscui-se na atividade-

 
596 Cf. FIGUEIREDO, Marcelo. O controle da moralidade na Constituição. 1ª ed., 2ª tir. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2003, p. 96-97. 
597 Cf. “Competências de controle dos Tribunais de Contas – possibilidades e limites”. In: SUNDFELD, Carlos 
Ari (org.) Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 180-183. 
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fim da Administração, direta ou indiretamente. Diretamente, quando o controlador colabora 

no exercício das competências administrativas (“relação de controle por cooperação”), ou 

quando toma a decisão no lugar do gestor para atender às necessidades públicas (“relação de 

controle por substituição”, com a determinação de inserção ou supressão de cláusulas con-

tratuais, imposição de determinações como aumento do número de vagas em creches, cons-

trução de novas utilidades públicas etc. Indiretamente, quando o controle, embora não seja 

direcionado à atividade-fim da Administração, acaba impactando a conformação do exercí-

cio das competências públicas, no sentido de que os administradores acabam priorizando 

atender as demandas dos controladores em vez de alocar seu tempo na modelagem de con-

tratos, na condução de políticas públicas, no fomento ao diálogo com a sociedade etc.598 

 Em linha com o exposto no capítulo anterior, uma das dimensões normativas da eco-

nomicidade é de princípio da atividade financeira do Estado, que estabelece um estado de 

coisas ideal a ser perquirido de maneira gradual (sujeito a limitações jurídicas e fáticas), 

mediante a adoção de comportamentos aptos a estabelecer referido estado. Daí que o admi-

nistrador público não pode optar por alternativas que não atendam à economicidade, a qual 

funciona, sob esse prisma, como um limite jurídico às escolhas administrativas. Dito de outra 

forma, a economicidade restringe o poder discricionário e o gestor está vinculado a opções 

que sejam economicamente adequadas para a obtenção dos resultados pretendidos. Não pode 

o administrador preterir uma opção que seja economicamente adequada se inexistirem outras 

hipóteses que também atendam o imperativo constitucional da economicidade. De outro 

lado, se houver mais de uma alternativa que atenda a economicidade, o administrador pode 

escolher aquela que entender mais adequada para o caso concreto, segundo os critérios de 

conveniência e oportunidade, inclusive para atender outros fins colimados pela Constituição. 

Assim decidiu o Tribunal de Contas da União ao examinar contratos celebrados pelo Con-

selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (“CNPq”), em que se optou 

por alugar veículos para o transporte de seus diretores em vez de ampliar a frota existente 

mediante a aquisição de novos automóveis, pois a paridade de custos foi demonstrada por 

meio de comparação de preços.599  

 
598 “Os sete impasses do controle da administração pública no Brasil”. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, 
Rodrigo Pagani de (coords.). Controle da administração pública. Belo Horizonte, Fórum, 2017, KB, pos. 187-
856. 
599 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.085/2017, rel. min. MARCOS BEMQUERER, 
PRIMEIRA CÂMARA, J: 24/4/2007. A despeito da conclusão relativa à possibilidade de se optar pela locação 
em vez da aquisição de novos automóveis, o Tribunal de Contas da União decidiu que houve irregularidades 
no caso, decorrentes do uso particular pelos diretores do CNPq de veículos que deveriam ser destinados 
exclusivamente a deslocamentos pertinentes a serviços realizados para o Conselho. 
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 A discricionariedade do administrador se revela principalmente em dois momentos 

do ciclo orçamentário: elaboração/aprovação e execução do orçamento. É do que se passa a 

tratar. 

 

5.4. Da discricionariedade na elaboração e aprovação do orçamento 

5.4.1. Das funções administrativa e política: elaboração e realização de políticas 

 Mencionou-se acima que há uma elevada interpenetração entre os Poderes no desem-

penho das funções do Estado, cabendo ao Executivo, primordialmente, a função de executar 

as leis. Isso não significa, porém, que a atividade administrativa se limite à execução das 

leis. A finalidade da Administração abrange também zelar pelo interesse público. Vale dizer, 

embora a Administração deva agir em conformidade com as normas jurídicas, sua conduta 

é orientada a atender às necessidades públicas.600 

 O conceito de função administrativa é considerado complexo para a doutrina. Muitos 

autores adotam uma definição negativa (ou residual), pelo que a função administrativa seria 

tudo aquilo que não constitui a função legislativa e a função jurisdicional. Atribuindo-se uma 

definição positiva, de outro lado, pode-se afirmar que a função administrativa significa rea-

lizar uma atividade direta para cuidar de determinados interesses. Assim, o Estado desen-

volve a função administrativa para cuidar, de forma imediata, dos interesses públicos que 

assume em seus próprios fins. Duas características diferenciam essa das demais funções do 

Estado: a imediatez e o aspecto prático. Na função administrativa, o Estado cuida de forma 

imediata do interesse público (como educar e instruir as novas gerações). Além disso, a ati-

vidade administrativa é desempenhada não apenas para se produzir um juízo a respeito de 

determinada situação, mas para produzir efeitos práticos e alterar a realidade.601 

 Com isso em mente, a função administrativa é dotada de características que a distin-

guem das demais funções, como o seu caráter concreto (diferentemente da função legisla-

 
600 Cf. LOPES RODÓ, Laureano. “O poder discricionário da Administração – evolução doutrinária e 
jurisprudencial”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 35, p. 40-41, 1954. O mencionado autor 
cita como exemplo uma pessoa que adquire uma casa. A compra desse imóvel busca satisfazer um interesse e 
não cumprir determinados artigos legais previstos no Código Civil. Deve ser registrada, ainda, a posição de 
Manoel Ribeiro, para quem, em função das práticas de Theodore Roosevelt e das práticas constitucionais e 
políticas brasileiras até então vigentes, o Presidente da República poderia atuar sem lei quando existir um 
problema nacional urgente, a fim de manter a ordem pública e a continuidade da prestação dos serviços públicos 
(cf. “Poder Executivo e Administração Pública”. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 126, p. 
26-27, out./dez. 1976). Esse posicionamento não parece ser o mais correto, pois cabe à função administrativa 
o dever de concretizar os fins previstos nas normas jurídicas. A atividade administrativa deve estar circunscrita 
ao direito, e mesmo a margem de liberdade que lhe é atribuída mediante o poder discricionário está limitada 
pelas regras e princípios jurídicos. 
601 Cf. ZANOBINI, Guido. Corso di diritto amministrativo. 5ª ed. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1947, p. 10-
11. 
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tiva, que edita normas gerais e abstratas) e a sua espontaneidade (diferentemente da função 

judiciária, que somente atua mediante provocação dos jurisdicionados, em decorrência do 

princípio da inércia).  

 Além disso, a discricionariedade é própria da função administrativa, embora não seja 

peculiaridade adstrita à Administração, e nem com esta se identifica, devendo ser reconhe-

cida também aos demais poderes.602  

 Igualmente, a atividade administrativa dissocia-se da atividade política (ou de go-

verno), e ambas são atribuições do Poder Executivo.603 A função administrativa é desempe-

nhada por todos os poderes, embora seja exercida prioritariamente pelo Executivo.604  

 O Estado também desempenha funções que não são, em sentido estrito, criar e aplicar 

o direito. Dentre as funções não jurídicas do Estado, pode-se citar a função política, que é 

comandada pelo interesse geral e desenvolvida para assegurar a unidade nacional, definir 

ideais coletivos, escolher os objetivos a serem concretizados e os meios para tal desiderato, 

manter o equilíbrio constitucional ante as tensões políticas e forças sociais, garantir a segu-

rança e defender os interesses nacionais na ordem externa. Há na função política liberdade 

de opção nos problemas da coletividade para escolher os rumos e soluções possíveis. Essa 

atividade deve ser exercida na fase de elaboração das leis, para que os preceitos legislativos, 

antes de se tornarem normas jurídicas, tenham sua conveniência ou necessidade política 

apreciados. As leis são instrumento para a realização de determinada política. A Política se 

distingue da Administração na medida em que aquela representa um domínio de relativa 

indeterminação em que são feitas as opções para o destino da coletividade (opções primárias 

ou fundamentais). Já para a Administração as opções estão condicionadas pelas decisões 

políticas que estão traçadas nas leis (opções secundárias ou derivadas). Não obstante, toda a 

Administração é influenciada pela Política, pois das opções fundamentais deriva o caráter 

liberal, intervencionista ou socialista do Estado.605  

 Odete Medauar explica diversos campos do exercício do poder discricionário, sendo 

um deles a atividade normativa, que se manifesta nos casos em que não há lei a disciplinar 

determinada matéria ou quando a lei atribui a competência para a disciplina da matéria.606 A 

 
602 Cf. ABREU, João Leitão de. “A discrição administrativa”. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, v. 17, p. 17, 1949. 
603 Cf. ZANOBINI, Guido. Corso di diritto amministrativo. 5ª ed. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1947, p. 12-
13. 
604 Cf. FERRAZ, Sergio. “O controle da Administração Pública na Constituição de 1988”. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 188, p. 65, abr./jun. 1992. 
605 Cf. CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 8-9.  
606 Cf. Direito administrativo moderno. 21ª ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 2018, p. 107. 
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discricionariedade na atividade normativa abrange, dentre outras, a elaboração e aprovação 

das leis orçamentárias, em processo legislativo que se renova periodicamente.  

 Estevão Horvath faz referência a diferentes aspectos do orçamento, a saber: político, 

econômico, contábil e jurídico. Interessa para o ponto ora desenvolvido o aspecto político 

do orçamento, que implica uma escolha para se decidir onde serão alocadas as verbas públi-

cas. Como são muitas as necessidades públicas, e escassos os recursos, é natural que se tenha 

de proceder a escolhas quanto ao destino dos recursos, e essa opção é eminentemente polí-

tica, ainda que limitada juridicamente pelas normas constitucionais.607 

 

5.4.2. O planejamento nas leis orçamentárias e papel dos Tribunais de Contas na 

escolha da alocação de recursos públicos 

 Como regra, a iniciativa para elaboração das leis é geral, hipótese em que compete 

concorrentemente a diversas pessoas, como parlamentares, Chefe do Poder Executivo, Poder 

Judiciário, procuradores e cidadãos, desencadear o processo legislativo (CF, art. 61).  

 No entanto, o constituinte previu que em algumas situações a iniciativa será reser-

vada a determinadas pessoas, excepcionando a regra geral mencionada. É o que ocorre com 

as leis que disponham sobre matéria orçamentária (CF, arts. 61, §1º, II, “b”, 84, XXIII), que 

são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. A razão da iniciativa reservada é 

proteger a autonomia de determinado poder.608 Em matéria orçamentária, atribui-se privati-

vamente ao Executivo a iniciativa das leis para que haja maior controle dos gastos públicos. 

Tanto é que a Constituição Federal reserva ao Presidente da República a iniciativa privativa 

em relação às leis que disponham sobre a “criação de cargos, funções ou empregos públicos 

na Administração direta e autárquicas ou aumento de sua remuneração” (art. 61, §1º, II, “a”).  

 A iniciativa das leis orçamentárias, na verdade, diz-se vinculada,609 eis que a apre-

sentação dos projetos de leis orçamentárias é exigida pela Constituição Federal em data ou 

em prazo certo (ADCT, art. 35, §2º). A iniciativa vinculada não significa que os parlamen-

tares não possam apresentar emendas aos projetos de lei orçamentária. Ao contrário, a Cons-

tituição Federal admite expressamente tal possibilidade (arts. 63, I e 166, §§3º e 4º).610  

 
607 Cf. O orçamento no século XXI: tendências e expectativas. Tese apresentada ao concurso de Professor 
Titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014, p. 64-
65. 
608 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 
145. 
609 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 204. 
610 De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Poder Legislativo pode apresentar emendas 
a projetos de lei de iniciativa reservada a outros poderes, no exercício de prerrogativa inerente ao exercício da 
atividade legislativa. No entanto, as emendas parlamentares não podem implicar aumento da despesa prevista 
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 O planejamento orçamentário da Administração Pública envolve três leis distintas, 

cada qual com conteúdo e fins próprios: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentá-

rias e a Lei Orçamentária Anual. 

 O Plano Plurianual deve veicular as ações de médio (ou longo) prazos. Tanto é que 

as diretrizes, objetivos e metas a constarem do Plano Plurianual se referem a despesas que 

deverão gerar benefícios por mais de um exercício, como as despesas de capital611 e outras 

delas decorrentes e as despesas relativas aos programas de duração continuada. Os planos e 

programas nacionais, regionais e setoriais serão elaborados em consonância com o Plano 

Plurianual (CF, art. 165, I, §§1º e 4º). 

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por papel expressar em quantidades anuais o 

quanto disposto no Plano Plurianual e para viabilizar a sua concretização (CF, art. 165, II, 

§2º). A Lei de Responsabilidade Fiscal atribuiu funções específicas para a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, em consonância com o disposto no art. 165, §9º, I, da Constituição Federal, 

demonstrando a preocupação do legislador complementar com o equilíbrio orçamentário e 

o cumprimento de metas de resultado no curto e no médio prazo. A Lei de Diretrizes Orça-

mentárias disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas e conterá o Anexo de Metas 

Fiscais, no qual serão estabelecidas metas anuais relativas a receitas, despesas, resultados 

(nominal e primário) e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para 

os dois seguintes (LRF, art. 4º, I, “a” e §1º).  

 Também deverá constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Riscos Fis-

cais, onde serão avaliadas contingências que poderão afetar as contas públicas, com a indi-

cação das providências a serem adotadas caso tais contingências se materializem (LRF, art. 

4º, §3º). Para que o resultado fique dentro da meta estabelecida, previu a Lei de Responsa-

bilidade Fiscal que a Lei de Diretrizes Orçamentárias fixará os critérios e a forma de limita-

ção de empenho (também conhecido como contingenciamento), que será efetivada quando 

a realização da receita durante a execução do orçamento não comportar o cumprimento da 

meta, ou quando se fizer necessário reconduzir a dívida aos seus limites (LRF, arts. 4º, I, 

“b”, 9º, 31, §1º, II). 

 
no projeto de lei, bem como deve guardar pertinência ou afinidade lógica com a proposição original (Cf. 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 4.138/MT, rel. min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 
7/3/2019). Para alguns autores, porém, o poder de emenda deve ser amplo (MENDONÇA, Eduardo Bastos 
Furtado de. A constitucionalização das finanças públicas no Brasil: devido processo orçamentário e 
democracia. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 60). 
611 As despesas de capital opõem-se às despesas correntes (como as de custeio), na linha do art. 12 da Lei n. 
4.320/1964, e dizem respeito a investimentos, inversões financeiras (como aquisição de imóveis ou bens de 
capital, ou a constituição ou aumento de capital de empresas) e transferências de capital. 
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 A Lei Orçamentária Anual, por seu turno, que autoriza as despesas e estima as recei-

tas que serão realizadas no curso do exercício fiscal, em conformidade com o disposto no 

Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreende na verdade três orça-

mentos distintos: o orçamento fiscal, referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indire-

tamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e o orçamento da seguridade 

social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 

indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. Trata-

se do ato final do planejamento orçamentário da ação governamental, que então será execu-

tado. 

 Sobre o tema, José Mauricio Conti assinala que os orçamentos públicos não podem 

mais ser vistos de forma isolada. A Lei Orçamentária Anual contextualiza-se em um sistema 

amplo de planejamento governamental, que abrange todas as leis de natureza orçamentá-

ria.612 

 Estevão Horvath sintetiza didaticamente como se entrelaçam as leis orçamentárias:613 

“A Constituição de 1988 engendrou uma estrutura orçamentária baseada 
no planejamento. Formalmente, parece-nos, não há como criticar o legis-
lador constituinte, pois, no papel, o esquema imaginado é ‘redondo’. Com 
efeito, se consideramos que um governo é eleito, como diz Jèze, para apli-
car o seu plano de governo, este plano toma forma jurídica por meio da Lei 
do Plano Plurianual, que é o primeiro passo, o mais ‘abstrato’, de colocar 
no mundo jurídico o plano de governo. Intermediariamente, a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, a cada ano, recolhe daquele plano (que perdura por 
quatro anos) a parcela que será posta em vigor no exercício financeiro sub-
sequente, dispondo como será elaborada a Lei Orçamentária Anual, tam-
bém para o exercício seguinte (art. 165, § 2.º). Por fim, a Lei Orçamentária 
Anual traz, de forma mais individualizada, o pedaço do plano a ser apli-
cado em um certo exercício. É a lei que ‘materializa’, no sentido mais pró-
ximo possível que se pode atribuir a uma lei, o plano a ser aplicado”. 

 As leis orçamentárias concretizam o planejamento governamental e as escolhas rela-

tivas às políticas públicas, que podem estar previstas apenas nas leis orçamentárias, ou ainda, 

em leis esparsas. A execução do orçamento evidencia a forma pela qual o Poder Público 

intervém na realidade socioeconômica para o fim de atender às necessidades públicas. Logo, 

o orçamento pode ser compreendido como a materialização dos meios pelos quais se alcan-

 
612 Cf. O planejamento orçamentário da administração pública no Brasil. São Paulo: Blucher Open Acess, 
2020, p. 35. 
613 O orçamento no século XXI: tendências e expectativas. Tese apresentada ao concurso de Professor Titular 
de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014, p. 293. 
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çam os fins públicos.614 Inclusive, Estevão Horvath chega a afirmar que o orçamento mo-

derno consiste no plano de governo juridicizado.615  

 A Constituição Federal não prevê de forma expressa qual o conteúdo da Lei Orça-

mentária Anual (embora determine que esta deve estar em consonância com o PPA e a LDO). 

Assim, cabe ao Poder Executivo, no exercício da sua iniciativa reservada para elaborar o 

respectivo projeto de lei, estipular quais as despesas que serão atendidas, como investimen-

tos em infraestrutura, programas assistenciais, pagamento de juros ou amortização da dívida, 

reajustes de servidores públicos etc. Essas escolhas estão dentro do seu poder discricionário 

e são eminentemente políticas, para atender (ao menos em tese) os anseios daqueles que o 

elegeram mediante o voto universal e direto. Tais escolhas são posteriormente discutidas e 

aprovadas pelo Poder Legislativo. 

 A flexibilidade do Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária encontra 

abrigo no art. 167, IV, da Constituição Federal, o qual veicula o princípio da não vinculação 

da receita de impostos. Nada obstante, o referido princípio é mitigado por exceções previstas 

no próprio texto constitucional, como os gastos mínimos obrigatórios com ações e serviços 

públicos de saúde (CF, art. 198, §§2º e 3º) e com manutenção e desenvolvimento do ensino 

(CF, art. 212), dentre outros.616 

 Há, de outro lado, os tributos vinculados, como as contribuições especiais. A Cons-

tituição Federal previu a possibilidade de a União cobrar cinco espécies tributárias distintas 

para atender às necessidades públicas: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, 

os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. As contribuições especiais pode-

rão ser sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias econô-

micas ou profissionais. Dentre as contribuições sociais, destacam-se as contribuições para o 

financiamento da seguridade social, elencadas no art. 195 da Constituição Federal (com a 

ressalva da contribuição ao PIS/Pasep, prevista no art. 239, destinada ao Fundo de Amparo 

ao Trabalhador). 

 O que diferencia as contribuições especiais dos impostos é, em essência, a vinculação 

da receita correspondente, eis que suas materialidades (ou o aspecto material da hipótese de 

 
614 Cf. ASSONI FILHO, Sérgio. Transparência fiscal e democracia. Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2009, p. 
79-84. 
615 Cf. “Orçamento público e planejamento”. In: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio (org.). Estudos em 
homenagem a Geraldo Ataliba – direito tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 1997, p. 119-134. 
616 Para uma análise detalhada do assunto, cf. CATAPANI, Márcio Ferro. “A discricionariedade do Poder 
Executivo na elaboração do projeto de lei orçamentária anual”. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, Fernando 
Facury (coords.), Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 245-266. 
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incidência) são em tudo assemelhadas (situação independente de qualquer atividade estatal 

específica em relação ao destinatário da carga tributária). Enquanto os impostos são cobra-

dos para o custeio de despesas em geral, “as receitas decorrentes da arrecadação de contri-

buições sociais devem ser destinadas a viabilizar as ações estatais que as justificaram”.617 

Em decorrência disso, o Poder Executivo não pode alocar livremente os recursos obtidos 

com a arrecadação das contribuições especiais, com a ressalva da Desvinculação das Recei-

tas da União (“DRU”), que “compreende um conjunto de dispositivos que foram implemen-

tados por sucessivas emendas constitucionais, cujo objetivo é ampliar a flexibilidade orça-

mentária, ao anular o efeito das vinculações estabelecidas pelos legisladores constituin-

tes”.618 

 Também reduzem a discricionariedade do Poder Executivo na elaboração da pro-

posta orçamentária as despesas obrigatórias, que devem necessariamente ser efetuadas, in-

dependentemente de sua conveniência ou oportunidade. Segundo o art. 17 da Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente de-

rivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a 

obrigação de sua execução por um período superior a dois exercícios. Existem, de outro lado, 

despesas que devem ser realizadas não por decorrerem de ato normativo ou ato administra-

tivo, e sim pela sua própria natureza, como as despesas com pessoal ou as relacionadas à 

continuidade da prestação dos serviços públicos (água, energia, telefone etc.).619 

 
617 SOUZA, Hamilton Dias de. “Contribuições especiais”. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Curso 
de direito tributário. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 682. 
618 SUZART, Janison Antonio da Silva. “O impacto da desvinculação de receitas nos gastos com educação da 
União: uma análise entre os anos de 1994 e 2012”. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 49, p. 
871-872, jul/ago. 2015. A DRU tem origem em 1994 com o Fundo Social de Emergência (“FSE”). A Emenda 
Constitucional de Revisão n. 1/1994 incluiu os arts. 71, 72 e 73 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (“ADCT”) e instituiu o FSE para os exercícios de 1994 e 1995, com o proclamado objetivo de 
“saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica”, mediante a aplicação de 
recursos no custeio de “ações dos sistemas de saúde e educação, benefícios previdenciários e auxílios 
assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e outros programas de 
relevante interesse econômico e social”. Para os exercícios de 1996 e 1997, o FSE passou a se chamar Fundo 
de Estabilização Fiscal (“FEF”), em conformidade com a Emenda Constitucional n. 10/1996. Em linhas gerais, 
o FEF era composto pela mesma base de recursos do FSE. Sua vigência foi prorrogada até 1999 pela Emenda 
Constitucional n. 17/1997. A DRU propriamente dita surgiu com a Emenda Constitucional n. 27/2000, que 
acrescentou o art. 76 ao ADCT, prevendo que “é desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2000 
a 2003, vinte por cento da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União, já instituídos ou que 
vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais”. Sua vigência foi 
prorrogada pelas Emendas Constitucionais ns. 42/2003, 56/2007, 59/2009, 68/2011 e 93/2016, com validade 
atualmente até 31 de dezembro de 2023. Tais emendas apresentam variações quanto a inclusão ou exclusão de 
receitas alcançadas pela desvinculação (ou o percentual desta) e cada uma abrange um período de tempo 
específico. Em comum, todas apresentam a finalidade de alterar dispositivos do ADCT para desvincular as 
receitas arrecadadas pela União. 
619 Cf. CATAPANI, Márcio Ferro. “A discricionariedade do Poder Executivo na elaboração do projeto de lei 
orçamentária anual”. Op. cit., p. 259. 
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 Há, portanto, normas jurídicas que reduzem o poder discricionário do Poder Execu-

tivo para alocar os recursos públicos de acordo com suas escolhas políticas. Contudo, a dis-

cricionariedade existe, ainda que limitada, e o Executivo pode fazer uso dela para escolher 

quais gastos serão realizados (e em que montante), conforme suas opções políticas. Nesse 

passo, ainda que a Constituição Federal imponha a realização de gastos obrigatórios míni-

mos nas áreas de saúde e educação, o Poder Executivo pode, dentro desse montante mínimo 

de investimentos, decidir como os recursos serão gastos.620 Logo, existe margem de liber-

dade de escolha para a alocação de recursos públicos na consecução das necessidades cole-

tivas. 

 Um dos métodos para a alocação maximizadora dos recursos públicos e a análise de 

custo-benefício, a qual pode ser resumida, em linha com o exposto anteriormente, num grupo 

de procedimentos para avaliar qualitativa e quantitativamente políticas públicas ou progra-

mas governamentais, a fim de escolher a alternativa que apresente o melhor desempenho em 

função dos benefícios que serão gerados à população. Como visto, Fernando Rezende insere 

a análise de custo-benefício na etapa de escolha entre alternativas na implantação do orça-

mento-programa, após o estabelecimento das metas e quantificação dos recursos emprega-

dos.621  

 A prática brasileira, infelizmente, demonstra que a escolha da alocação de recursos 

públicos não é feita em conformidade com métodos como a análise de custo-benefício, e sim 

conforme barganhas políticas com o Legislativo.622 

 De qualquer forma, os Tribunais de Contas não atuam na elaboração e aprovação da 

lei orçamentária e, por conseguinte, não exercem qualquer ingerência com caráter manda-

mental sobre a alocação dos recursos públicos ou sobre as decisões que determinam as polí-

ticas públicas e os programas governamentais desenvolvidos para atender às necessidades 

coletivas.  

 Apesar disso, podem os Tribunais de Contas, no contexto das auditorias operacionais, 

avaliar o desempenho da Administração Pública em relação à economicidade, eficiência, 

eficácia e efetividade, o que pode resultar em recomendações para aprimorar a atividade 

financeira e que poderão eventualmente ser incorporadas nas leis orçamentárias. Não se quer 

 
620 Cf. NAGATA, Bruno Mitsuo. “A limitação da discricionariedade em matéria orçamentária pelos princípios 
da legalidade, legitimidade e economicidade”. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury (coords.). 
Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 367.  
621 Cf. Finanças públicas. 2ª ed., 5ª reimp. São Paulo: Atlas, 2007, p. 113-115. 
622 Sobre o tema, ver LIMA, Edilberto Carlos Pontes; MIRANDA, Rogério Boueri. “O processo orçamentário 
federal brasileiro”. In: MENDES, Marcos (org.). Gasto público eficiente: 91 propostas para o desenvolvimento 
do Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks Editora, 2006, p. 319-373. 
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com isso diminuir a relevância da atuação das Cortes de Contas para a melhora do atendi-

mento das necessidades coletivas. Os Tribunais de Contas contam com corpo técnico espe-

cializado, capaz de identificar práticas antieconômicas, ineficientes, ineficazes ou inefetivas, 

bem como de apresentar soluções para resolver tais problemas. Ocorre que as decisões das 

Cortes de Contas proferidas como resultado das auditorias operacionais não vinculam juri-

dicamente o administrador público, embora seja salutar que se procure levar em considera-

ção as recomendações dos Tribunais de Contas e corrigir os programas, projetos, políticas 

etc. a fim de maximizar o aproveitamento dos recursos públicos. 

 

5.5. Da discricionariedade na execução do orçamento 

 Boa parte das despesas públicas (aquisições de bens e serviços) é realizada após uma 

licitação. As licitações também devem ser realizadas para a alienação de bens públicos, para 

a contratação de pessoal, ou para a concessão de determinado serviço público. O dever de 

licitar está previsto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, de acordo com o qual, em regra, 

as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualifica-

ção técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 A licitação é um procedimento administrativo, preliminar à celebração do contrato, 

que tem por objetivo escolher aquele que contratará com a Administração Pública. A licita-

ção não realiza, por si só, a despesa pública, embora o procedimento licitatório obviamente 

implique alguns custos. Ela é anterior à manifestação de vontade da Administração (ou um 

meio técnico-jurídico de formação dessa vontade), e busca selecionar a proposta que lhe seja 

mais vantajosa, em igualdades de condições para os possíveis contratantes.623  

 A licitação, por ser um procedimento administrativo, é formada por diversos atos 

autônomos que estão interligados para produzir o resultado pretendido, isto é, obter a pro-

posta mais vantajosa para a Administração. Ela divide-se em duas principais fases, quais 

sejam, a fase interna e a externa. A fase interna não conta com a participação de interessados 

ou possíveis licitantes e tem caráter preparatório. Tratam-se dos atos destinados a formar a 

intenção da administração, fixar o objeto do futuro contrato, estabelecer as condições da 

licitação, estimar o valor da despesa, verificar a existência de recursos orçamentários,624 au-

 
623 Cf. DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 7-23. 
624 Sobre a necessidade de se verificar a existência de recursos orçamentários, ver ainda arts. 15 a 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
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torizar a abertura da licitação, designar o agente encarregado do seu processamento etc. (Lei 

n. 8.666/1993, art. 38). Já a fase externa (ou fase essencial) é a licitação propriamente dita, 

isto é, os atos concatenados para eleger a pessoa que irá contratar com o Poder Público.625  

 Jair Eduardo Santana, Tatiana Camarão e Anna Carla Duarte Chrispim expõem em 

detalhes os diversos atos envolvidos na fase interna de uma licitação voltada à aquisição de 

um bem ou serviço, que abrangem, dentre outros, a verificação da adesão da demanda aos 

instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, o levantamento do mercado e a justifi-

cativa da escolha do tipo de solução a contratar, além da descrição da solução como um todo 

e a identificação dos resultados pretendidos em termos de economicidade e do melhor apro-

veitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.626 

 Na fase interna (preparatória) reside a discricionariedade do agente público para de-

terminar com precisão o objeto licitado627 e estipular os critérios que irão determinar a esco-

lha da proposta mais vantajosa para a Administração. Não pode o Tribunal de Contas imis-

cuir-se na escolha do objeto licitado, mas apenas “verificar, além de sua qualidade e propen-

são para o atingimento da finalidade pública, se está ele correto e suficientemente descrito, 

o custo a ele inerente, bem como os benefícios públicos que ele irá trazer sem, contudo, 

impor alterações ao objeto em si”.628 A opção adotada pelo administrador público deve ser 

respeitada pelas Cortes de Contas, a quem não cabe substituir o gestor, como se fosse uma 

espécie de seu revisor geral. 

 É na fase interna que serão fixadas as regras da licitação, as quais estarão dispostas 

no edital. Os Tribunais de Contas não podem substituir o administrador público nas escolhas 

efetuadas, por entender que o interesse público seria atendido de maneira mais adequada 

caso outra alternativa fosse seguida. Não obstante, as escolhas do administrador público de-

vem estar em conformidade com as normas jurídicas vigentes, como o princípio da econo-

micidade ou as regras comportamentais que promovem a economicidade, e essa relação de 

conformidade com o direito deve ser averiguada pelo controle externo. 

 
625 Cf. DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 64-65. 
626 Cf. Termo de referência: o impacto da especificação do objeto e do termo de referência na eficácia das 
licitações e contratos. 6ª ed., rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 27. 
627 De acordo com a Súmula n. 177 do Tribunal de Contas da União, “a definição precisa e suficiente do objeto 
licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade 
entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos 
concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para 
compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do 
pregão”. 
628 LIMA, Guilherme Corona Rodrigues. O controle prévio dos editas de licitação pelos Tribunais de Contas. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 65. 
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 Nesse sentido, não pode o Tribunal de Contas impugnar a decisão do administrador 

público relativo à alienação de bem público. Vale dizer, a Corte de Contas não pode fazer as 

vezes do gestor público e concluir que o bem em questão não deveria ser alienado. Contudo, 

compete ao Tribunal de Contar verificar se a alienação atendeu aos comandos da economi-

cidade, como a necessidade de avaliação prévia a fim de garantir que foi obtido um preço 

compatível com o valor de mercado do bem. 

 Igualmente, é o administrador público quem decide se haverá ou não antecipação de 

pagamentos. No entanto, essa escolha não pode ser exercida livremente, devendo estar pre-

vista no edital, junto com as demais condições de pagamento, inclusive a concessão de des-

contos pela antecipação, como prevê a legislação (Lei n. 8.666/1993, art. 40, XIV, “d”), ou 

ainda, a concessão de garantias em favor da contratante. A esse respeito, não cabe aos Tri-

bunais de Contas vedar a opção pelos pagamentos antecipados, por entender que tal escolha 

não seria adequada ao caso, mas apenas verificar se foram atendidos os requisitos previstos 

em lei. 

 Noutro giro, ao contratar a prestação de serviços, cabe ao gestor público decidir se o 

consórcio de empresas poderá ou não participar da licitação, pois essa escolha é discricioná-

ria (Lei n. 8.666/1993, art. 33), desde que devidamente respaldada por justificativas técnicas 

e econômicas. De outro lado, a autorização da participação de consórcio de empresas na 

licitação será obrigatória caso o vulto ou a complexidade do objeto da licitação restrinjam o 

universo dos possíveis licitantes, na medida em que muitas empresas não teriam condições 

de, isoladamente, atender aos requisitos de habilitação previstos no instrumento convocató-

rio. Ao se vedar a participação do consórcio nessa hipótese, restringe-se a competitividade 

e, por conseguinte, a possibilidade de se obter a proposta mais vantajosa.629 

 O Tribunal de Contas da União entende que parcelar o objeto licitado é uma imposi-

ção ao gestor público a depender das características do caso concreto.630 O parcelamento das 

 
629 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.831/2012, rel. min. ANA ARRAES, PLENÁRIO, 
J: 17/10/2012; BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.094/2004, rel. min. AUGUSTO 
SHERMAN, PLENÁRIO, J: 4/8/2004; BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 22/2003, rel. min. 
BENJAMIN ZYMLER, PLENÁRIO, J: 22/1/2003. 
630 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.593/2013, rel. min. WALTON ALENCAR 
RODRIGUES, PLENÁRIO, J: 25/9/2013. No mesmo sentido, cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. 
Acórdão n. 1.022/2008, rel. min. UBIRATAN AGUIAR, PLENÁRIO, J: 4/6/2008. A Súmula n. 247 do 
Tribunal de Contas da União estabelece ainda que “é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por 
preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto 
seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo 
em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade 
para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”.  
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compras decorre de disposições legais para melhor aproveitar as peculiaridades do mercado 

em busca da economicidade e para ampliar a competitividade entre os licitantes sem perder 

a economia de escala (Lei n. 8.666/1993, arts. 15, IV, 23, §1º). Ademais, o parcelamento do 

objeto evita o direcionamento das licitações, em atenção à legalidade, à moralidade admi-

nistrativa e à isonomia entre os licitantes.  

 Depois de estabelecidas as regras do edital, deve-se segui-lo à risca, com julgamento 

objetivo das propostas, em conformidade com o tipo de licitação (Lei n. 8.666/1993, art. 45, 

caput). 

 A proposta mais vantajosa é aquela que melhor atende aos objetivos da Administra-

ção, dentro dos critérios previstos no edital, o que nem sempre corresponde ao menor preço. 

Como vem sendo ressaltado no curso deste trabalho, há outros valores que devem ser bus-

cados pelo gestor público, como efetuar compras públicas que sejam ambientalmente sus-

tentáveis631 ou que promovam a redução das desigualdades regionais. O interesse público 

pode se diversificar diante das peculiaridades de cada obra, cada compra, cada alienação. 

Por vezes, pode preponderar o mero interesse econômico. Em outras ocasiões, pode preva-

lecer o interesse técnico. Ainda, os interesses econômicos e técnicos podem conjugar-se. Daí 

porque o art. 45, §1º, da Lei n. 8.666/1993 prevê três tipos de licitação para as aquisições de 

bens ou serviços (menor preço, melhor técnica, técnica e preço), além da licitação de maior 

lance ou oferta – nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Embora 

a lei se refira a tipos de licitação, essas categorias se referem na verdade a critérios de jul-

gamento das propostas. Já as diferentes modalidades de licitação estão previstas no art. 22 

da Lei n. 8.666/1993 (concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão).  

 Na licitação de menor preço, o que se busca é a vantagem econômica na obtenção do 

bem ou serviço. O critério de seleção da proposta mais vantajosa é apenas o menor preço, 

pois o seu objeto é de rotina, padronizado, sem necessidade de técnica especial. Outros ele-

mentos podem ser considerados na realização da licitação do tipo menor preço, como quali-

dade, durabilidade, garantias etc. No entanto, o único critério que pode ser utilizado para 

seleção da melhor proposta é o preço. Em razão disso, o gestor público deve especificar 

corretamente o objeto da licitação no edital, para que sejam atendidas as reais necessidades 

da Administração.632 De acordo com o art. 45, §3º, da Lei n. 8.666/1993, na licitação do tipo 

 
631 Sobre a compatibilidade das licitações sustentáveis com a economicidade, cf. BIM, Eduardo Fortunato. “A 
isonomia e a economicidade na licitação sustentável ou nas compras governamentais ecológicas”. Revista 
Trimestral de Direito Público, v. 56, p. 193-211, 2011. 
632 Cf. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Atlas, 2001, p. 
126-127.  
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menor preço a classificação dos licitantes qualificados se dará pela ordem crescente dos pre-

ços propostos, prevalecendo, no caso de empate, o sorteio realizado em ato público. 

 Na licitação de melhor técnica, de outro lado, o objetivo da Administração é obter a 

obra, o serviço, o equipamento ou o material que seja mais eficiente, mais rentável, mais 

rápido etc., isto é, o que melhor atenda os fins de determinado programa. O preço não é 

preponderante nessa hipótese, pois nem sempre é possível obter a melhor técnica pelo menor 

preço. Com isso, dá-se maior importância a fatores distintos do preço. Para tanto, o edital 

indica o limite de disponibilidade financeira e os licitantes apresentam suas propostas dentro 

do montante preestabelecido (Lei n. 8.666/1993, art. 46, §1º). O vencedor será aquele que 

apresentar a proposta de melhor técnica, no valor abaixo do limite. A escolha deve obvia-

mente ser motivada.633  

 Já na licitação de técnica e preço, os dois fatores se combinam, escolhendo-se a pro-

posta com técnica satisfatória e preço mais vantajoso. Selecionadas as propostas que conte-

nham técnica aceitável, escolhe-se, ao final, a de menor preço. As propostas que não forem 

aceitáveis sob o ponto de vista técnico serão desclassificadas.634 

 Em conformidade com o art. 46 da Lei n. 8.666/1993, os tipos de licitação de melhor 

técnica ou de técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza pre-

dominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 

supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 

elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos. Na linha do §3º 

do dispositivo, esses tipos de licitação poderão excepcionalmente ser adotados para forneci-

mento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritaria-

mente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por 

autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido ad-

mitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre 

sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas 

puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetiva-

mente fixados no edital.  

 O art. 46, §1º, da Lei n. 8.666/1993 prevê o procedimento a ser adotado nas licitações 

do tipo melhor técnica. Em primeiro lugar, serão abertos os envelopes contendo as propostas 

 
633 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 10ª ed. atual. por Eurico de Andrade 
Azevedo e Célia Marisa Prendes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991, p. 143-146. 
634 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 10ª ed. atual. por Eurico de Andrade 
Azevedo e Célia Marisa Prendes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991, p. 143-146. 
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técnicas, as quais serão avaliadas e classificadas de acordo com os critérios previstos com 

clareza e objetividade no edital, os quais considerarão a capacitação e a experiência do pro-

ponente, a qualidade técnica da proposta (compreendendo metodologia, organização, tecno-

logias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos), e a qualificação das equipes 

técnicas a serem mobilizadas para a sua execução. Depois da classificação das propostas 

técnicas, serão abertas as propostas de preço dos proponentes que tenham atingido a valori-

zação mínima, procedendo-se à negociação das condições propostas com a proponente me-

lhor classificada, a partir dos orçamentos apresentados pelos demais licitantes e tendo como 

referência o limite representado pela proposta de menor preço dentre aqueles que obtiveram 

a valorização mínima. Em caso de impasse nessa negociação com a proponente melhor clas-

sificada, o mesmo procedimento negocial será adotado, sucessivamente, com os demais pro-

ponentes, pela ordem de classificação, até que se alcance um acordo para a contratação. 

 Dito de outra forma, não há propriamente análise de economicidade para efeitos de 

classificação das propostas técnicas na licitação do tipo melhor técnica, pois o vencedor será 

aquele que obtiver a melhor valoração exclusivamente pelos critérios técnicos. Porém, antes 

de se chegar a um acordo para a contratação, é feita uma negociação para que a proposta de 

preço da proponente melhor classificada seja reduzida, com base nas propostas de preço das 

demais proponentes. 

 Com relação às exigências de capacitação técnica previstas no edital, o Tribunal de 

Contas da União decidiu que não pode adentrar no mérito de eventual restrição à competiti-

vidade delas decorrentes, porque tais exigências têm previsão legal, inserem-se na esfera da 

discricionariedade da Administração e não configuram, por si só, restrição indevida à com-

petitividade da licitação. Contudo, tais exigências sempre devem ser fundamentadas tecni-

camente, para que se demonstre sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto 

licitado. Além disso, uma vez inseridas no edital, as exigências para qualificação técnica 

vinculam a Administração, não podendo deixar de ser aplicadas.635 

 Já o art. 46, §2º, da Lei n. 8.666/1993 dispõe sobre o procedimento a ser adotado nas 

licitações do tipo “técnica e preço”. Assim como no caso das licitações de “melhor técnica”, 

proceder-se-á à abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas, para avaliação e clas-

sificação. Logo após, será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo 

com os critérios objetivos previstos no edital. A classificação das proponentes far-se-á de 

 
635 Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.730/2015, rel. min. BRUNO DANTAS, 
PLENÁRIO, J: 28/10/2015. 
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acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, conforme 

os pesos previamente estabelecidos no instrumento convocatório. 

 Dessa forma, na licitação do tipo “técnica e preço”, pode-se argumentar que as pro-

postas são classificadas pela análise de custo-benefício, em linha com os critérios estabele-

cidos no edital de avaliação e classificação das propostas, comparando-se propostas técnicas 

e de preço distintas entre si (embora sejam pertinentes ao mesmo objeto licitado). Para cada 

proposta será atribuída uma nota, conforme o método de valoração previsto no edital, e sa-

grar-se-á vencedor aquele que obtiver a melhor média ponderada na avaliação das duas pro-

postas. 

 Com relação ao preço, há autores que sustentam carecer o Tribunal de Contas de 

competência para alterar os preços derivados de licitação realizada nos termos da lei, sem 

vícios ou desvios, apenas por considerar que os preços não são “justos”. Isso porque as Cor-

tes de Contas, na qualidade de órgãos fiscalizadores, não podem assumir o papel de gestores 

públicos, substituindo a Administração como entidades responsáveis por definir os preços 

justos durante a realização da licitação e antes da celebração do contrato. Os preços justos 

decorrem de circunstâncias concretas, e não de idealizações. Além disso, os Tribunais de 

Contas não podem se manifestar sobre a conveniência dos preços oriundos de licitações re-

alizadas regularmente. A anulação do certame e a retificação do preço original somente po-

dem ocorrer em caso de fraude, com impacto na formação dos preços contratados. Essa 

mesma conclusão se aplica aos aditamentos contratuais, se houver descompasso entre o valor 

de itens não cotados na licitação e o valor constante de índices ou referências utilizadas pelos 

Tribunais de Contas, vale dizer, o valor do aditamento somente poderia ser impugnado caso 

se comprove ter havido manipulação, conluio ou outro tipo de irregularidade, não cabendo 

à Corte de Contas considerar ilegais pagamentos por suposto excesso apenas pela inobser-

vância dos referenciais adotados pelo Tribunal.636 

 Não deve o Tribunal de Contas quedar-se inerte quando constatar que o preço con-

tratado for superior a preços referenciais ou preços considerados de mercado pela auditoria. 

Nesse cenário, deverá ser discutido no processo administrativo, com os meios de prova ca-

bíveis, que diante das peculiaridades do objeto contratado, foi observado o preço justo. É 

nesse sentido que o controle da economicidade não implica ingerência ou intrusão na discri-

cionariedade administrativa, na medida em que é vedado ao administrador público adotar 

 
636 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari; CAMPOS, Rodrigo Pinto de. “O Tribunal de Contas e os preços dos contratos 
administrativos”. In: SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013, p. 221-231. 
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comportamentos que infirmem o estado ideal de coisas prescrito por dito princípio. Vale 

dizer, o administrador não pode desperdiçar recursos públicos e deve buscar atingir os obje-

tivos com a menor onerosidade possível e qualquer ato discricionário somente será válido se 

atender à economicidade. Isso não significa que a fiscalização quanto a esse aspecto deve 

implicar controle dos juízos de conveniência e oportunidade, mas apenas que os Tribunais 

de Contas podem examinar se o ato administrativo é compatível com o princípio da econo-

micidade.637  

 

  

 
637 Cf. FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 5ª ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 110-111. 
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CONCLUSÕES 

 

 A tese buscou construir o significado de economicidade, para reduzir a vagueza com 

a qual o termo é tratado. Como visto, a economicidade pode ser definida como a relação de 

adequação econômica entre o ato financeiro e o resultado pretendido. 

 O ato financeiro é praticado no contexto da atividade financeira do Estado e abrange 

quaisquer atos pertinentes à arrecadação, administração ou dispêndio de recursos públicos. 

O controle da economicidade se faz presente não apenas em relação aos gastos, mas também 

na arrecadação e gestão de recursos. O resultado pretendido é o que se espera obter em de-

corrência do ato praticado e se refere às atividades-fim ou atividades-meio do Estado. A 

adequação econômica diz respeito à otimização na alocação de recursos públicos, que pode 

ser mensurada por diversos elementos indicativos, com abordagens que podem ser agrupadas 

em quatro categorias distintas, quais sejam: minimização de custos, compatibilidade entre o 

preço e a contraprestação, racionalidade econômica e análise de custo-benefício. 

 A minimização de custos significa que o administrador público deve reduzir os re-

cursos utilizados na aquisição de determinado bem ou serviço, sem comprometer os padrões 

de qualidade almejados, ou gastar o mínimo possível para a obtenção do resultado preten-

dido.  

 A compatibilidade entre preço e contraprestação autoriza que os Tribunais de Contas 

apreciem se o ato financeiro foi realizado de forma a obter o resultado pretendido mediante 

custo adequado ou razoável, mas não necessariamente pelo menor custo. A diferença em 

relação à minimização de custos reside em que a economicidade não é atendida neste caso 

pela maior redução possível do custo na aquisição de bens e serviços, e sim pela observância 

de uma convergência ou compatibilização entre preço e prestação. 

 A racionalidade econômica impõe o dever de a gestão ser programada e desenvolvida 

segundo critérios econômicos e racionais. O comportamento economicamente racional ali-

nha-se com as teorias econômicas clássica e neoclássica e o modelo do homo economicus, 

que busca sempre a otimização. De acordo com essa linha de pensamento, os agentes buscam 

satisfazer suas necessidades de forma racionalmente perfeita, com a classificação das esco-

lhas por ordem de preferência e favorecimento daquelas que possuem o menor custo de 

oportunidade. No entanto, a racionalidade econômica não é o único fundamento que pauta a 

escolha dos indivíduos ou dos administradores públicos, que devem promover diversos ob-

jetivos constitucionalmente previstos e a boa gestão dos recursos públicos é apenas um deles. 
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Logo, não se pode aceitar que o administrador público atue com a mesma lógica ou racional 

do consumidor ou do empresário, o que não equivale a dizer, no entanto, que a atividade 

financeira não deva ser economicamente racional, até porque os parâmetros da população 

em geral não podem ser os mesmos atribuídos ao administrador público, que gerencia coisa 

alheia.  

 A análise de custo-benefício refere-se a procedimentos que avaliam as políticas ou 

programas de acordo com os benefícios líquidos gerados aos indivíduos. A análise implica 

que nenhuma ação deve ser tomada a não ser que os benefícios justifiquem os custos. A 

análise de custo-benefício associa-se à ideia de eficiência. Existe relação de intersecção entre 

a eficiência e a economicidade, mas não relação de continência. Economicidade e eficiência 

não são sinônimos para efeitos de controle da Administração, por distinção entre os termos 

feita pelo constituinte originário ao tratar dos controles externo e interno (CF, arts. 70 e 74, 

II), deixando claro que eficiência e economicidade são diferentes. A economicidade engloba 

a eficiência sob o ponto de vista econômico, financeiro e orçamentário, o que não equivale 

a dizer que a eficiência está inteiramente compreendida na economicidade, pois a eficiência 

da atividade administrativa pode ser avaliada por outros elementos não inseridos na econo-

micidade (como celeridade e qualidade). Do mesmo modo, a economicidade manifesta-se 

de outras formas além da eficiência produtiva, da maximização de resultados ou da análise 

de custo-benefício.  

 A economicidade possui diversas dimensões normativas, podendo ser aplicada como 

norma de primeiro grau ou norma de segundo grau.  

 Como norma de primeiro grau, a economicidade representa uma regra constitutiva, 

que delimita materialmente a competências dos Tribunais de Contas. Além disso, a econo-

micidade pode ser aplicada como princípio da atividade financeira do Estado, estabelecendo 

um estado ideal de coisas a ser atingido de maneira gradual pela adoção de diversos com-

portamentos da Administração Pública. Nesse diapasão, a economicidade está sujeita a limi-

tações fáticas, que decorrem de restrições cognitivas e de processamento de dados que cer-

ceiam as escolhas do administrador público, bem como a limitações jurídicas, decorrente da 

antinomia com outras normas jurídicas (regras ou princípios). Nada obstante, existem regras 

comportamentais previstas por todo o sistema jurídico, as quais exigem condutas do admi-

nistrador público que promovam a economicidade. 

 Como norma de segundo grau, a economicidade é um postulado normativo aplica-

tivo, que orienta a aplicação de outras normas jurídicas. Vale dizer, a economicidade veicula 

o critério de aplicação de outras normas jurídicas, não sendo ela, em si, o objeto de aplicação 
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ou ponderação. Sob esse ponto de vista, a economicidade implica o dever de a Administração 

Pública ser econômica na promoção dos objetivos da Administração Pública. 

 O dever de o administrador público observar essa relação de adequação econômica 

fundamenta-se no princípio republicano (CF, arts. 1º e 18), na exigência de licitação para as 

contratações públicas (CF, art. 37, XXI), no princípio da moralidade administrativa (CF, art. 

37, caput), do direito fundamental à boa administração, na accountability (CF, art. 70, pará-

grafo único) e nos princípios da prevenção e da precaução. 

 O controle quanto à economicidade não equivale ao controle de legalidade e de legi-

timidade, por se tratarem de diferentes aspectos a serem examinados no controle externo, 

tidos de maneira dissociada pelo constituinte. Contudo, o ato financeiro que atente contra a 

economicidade pode, simultaneamente, ser um ato ilegal ou ilegítimo, por dois motivos.  

 Primeiro, porque o controle de legitimidade se estende aos princípios constitucionais, 

dentre os quais deve ser inserido o da economicidade. Logo, como o controle quanto à legi-

timidade examina a conformidade do ato perante os princípios que regem a atividade finan-

ceira do Estado, tem-se que o controle de legitimidade engloba o controle de economicidade, 

na medida em que se deve examinar se a conduta praticada pelo administrador público está 

em conformidade com o estado ideal de coisas prescrito pelo princípio da economicidade. 

Segundo, porque pode haver regra comportamental prescrita pelo legislador que vede atos 

que sejam antieconômicos e implique a aplicação de penalidades em decorrência da sua prá-

tica. 

 Todavia, a economicidade também atua como norma jurídica de segundo grau (pos-

tulado normativo aplicativo), vez que orienta a aplicação de outras normas jurídicas (regras 

ou princípios) para a tomada de decisão no caso concreto. No que tange a esta dimensão 

normativa, a economicidade se distancia da legitimidade e da legalidade. 

 O controle externo não se limita à verificação da legalidade formal, abrangendo tam-

bém aspectos substanciais do ato financeiro. Apesar disso, os Tribunais de Contas não po-

dem avaliar a conveniência e oportunidade do ato praticado, limitando-se a examinar se a 

escolha adotada está em conformidade com as regras e princípios jurídicos vigentes, como 

o princípio da economicidade. 

 O controle da economicidade não pode ser tido apenas como controle de resultado. 

Considerado que a economicidade significa a relação de adequação econômica entre o ato 

financeiro e o resultado pretendido, a adequação econômica encontra-se tanto no ato quanto 

no seu resultado, em vez de num ou noutro. 
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 O Tribunal de Contas é órgão constitucional autônomo, que não integra nenhum dos 

outros Poderes, e divide com o Poder Legislativo a função do controle financeiro externo, 

com competências próprias e autônomas, no exercício das quais pratica atos e toma decisões 

independentemente do crivo do Congresso Nacional. Apesar disso, o Tribunal de Contas não 

pode exercer a função administrativa e substituir o administrador público, ou ainda, atuar 

como revisor geral da Administração. Ademais, as decisões dos Tribunais de Contas são 

passíveis de revisão pelo Poder Judiciário, em virtude do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. 

 O exame da economicidade se faz presente em diversas modalidades de fiscalização 

a cargo dos Tribunais de Contas. Nesse sentido, à exceção da fiscalização contábil e finan-

ceira, a averiguação da economicidade ocorre na fiscalização orçamentária, operacional e 

patrimonial. 

 A fiscalização quanto à economicidade se verifica em processos de prestação e de 

tomada de contas e nas auditorias operacionais. Nos casos em que as contas se mostrarem 

antieconômicas, o administrador público pode ser responsabilizado e, em se tratando de pro-

cesso de contas, estas poderão ser julgadas irregulares, a depender da infração constatada. É 

comum, após a constatação de indícios de prática de atos de gestão antieconômicos nos re-

latórios de auditorias de conformidade, que se determine a instauração de tomada de contas 

especial. Portanto, a análise da economicidade não é objeto exclusivo de auditorias operaci-

onais, até porque atos antieconômicos também são vedados (e punidos) pela lei.  

 Na elaboração do parecer prévio a que alude o inciso I, do art. 71, da Constituição 

Federal, pode o Tribunal de Contas examinar a economicidade dos atos de governo. 

 As decisões proferidas pelos Tribunais de Contas produzem efeitos jurídicos, na me-

dida em que devem ser cumpridas pela Administração Pública e constituem título executivo 

extrajudicial (CF, art. 71, §3º). Não obstante, o Poder Judiciário pode rever tais decisões, 

inclusive no que tange ao seu mérito, caso alguém se sinta lesado ou prejudicado pela deli-

beração da Corte de Contas. 

 A prática de atos antieconômicos pode levar à aplicação de sanções. Na esfera fede-

ral, por exemplo, o ato antieconômico pode ocasionar o julgamento de contas irregulares. 

Nessa hipótese, se houver débito, o Tribunal de Contas da União condenará o responsável 

ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos 

(Lei n. 8.443/1992, art. 19), podendo ainda aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n. 

8.443/1992. Se as contas forem julgadas irregulares, mas não houver débito, o Tribunal de 

Contas da União poderá aplicar ao responsável a multa prevista no art. 58, I, da Lei n. 
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8.443/1992. Outrossim, se o Tribunal de Contas da União, por maioria absoluta dos seus 

membros, considerar grave a infração cometida, o responsável ficará inabilitado, por um 

período de 5 a 8 anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no 

âmbito da Administração Pública (Lei n. 8.443/1992, art. 60). Em caso de fraude compro-

vada à licitação, a Corte de Contas poderá declarar a inidoneidade do licitante para participar, 

por até 5 anos, de licitações da Administração Pública federal (Lei n. 8.443/1992, art. 46). 

 A discricionariedade é o grau de liberdade de que dispõe o gestor público como re-

sultado da norma jurídica que lhe atribuiu a competência. Porém, tal poder é sempre relativo, 

porque o administrador está adstrito ao que estiver disposto em lei. Logo, a atividade admi-

nistrativa é sempre vinculada a normas jurídicas, com variações quanto ao nível de liberdade 

de decisão concedida ao administrador pela lei. Embora a discricionariedade seja necessária 

para que a Administração Pública possa agir com eficiência no atendimento das necessidades 

públicas, as particularidades do caso concreto acabam reduzindo, ou, por vezes, até mesmo 

eliminando, as opções do administrador previstas na norma geral e abstrata. 

 Existem diversos parâmetros para o exercício do poder discricionário, como a obser-

vância das normas constitucionais e infraconstitucionais. Na edição do ato administrativo 

devem ser respeitadas, além da norma que atribuiu a competência ao agente público, todas 

as demais normas jurídicas aplicáveis ao caso. O mesmo ocorre em relação à economicidade, 

que possui dimensão normativa de princípio da atividade financeira do Estado e, por conta 

disso, estabelece um estado ideal de coisas a ser promovido por diversas condutas da Admi-

nistração Pública, a qual está impedida de praticar atos antieconômicos, salvo se, na ponde-

ração com outros princípios, a decisão tomada buscar atender a outro valor constitucional-

mente protegido (como a proteção ao meio ambiente, a promoção da cultura etc.) e, por 

conseguinte, a economicidade será preterida por outro princípio constitucional. Também há 

diversas regras comportamentais previstas na legislação infraconstitucional que estabelecem 

a observância de condutas que promovem a economicidade dos atos financeiros. Assim, a 

economicidade limita o poder discricionário do administrador público. 

 A discricionariedade passou por um processo de relativização, que aumentou o con-

trole sobre a Administração Pública, como consequência de várias teorias criadas ao longo 

do tempo, como as teorias do desvio de poder, dos motivos determinantes, dos conceitos 

jurídicos indeterminados e da discricionariedade técnica. Além disso, em virtude da consti-

tucionalização do direito administrativo, com a inclusão de princípios e valores constitucio-

nais no conceito de legalidade, o ato administrativo pode ser revisto em controle externo, 
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seja pelos seus aspectos vinculados, seja por sua conformidade com os princípios gerais de 

direito. 

 Na elaboração e aprovação do orçamento, os Tribunais de Contas não têm qualquer 

ingerência com caráter mandamental sobre a alocação dos recursos públicos ou sobre as 

decisões que determinam as políticas públicas e os programas governamentais desenvolvi-

dos para atender às necessidades coletivas. Apesar disso, podem os Tribunais de Contas, no 

contexto das auditorias operacionais, avaliar o desempenho da Administração Pública em 

relação à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, o que pode resultar em recomen-

dações para aprimorar a atividade financeira (que poderão impactar ou não nas leis orça-

mentárias subsequentes, ou eventuais alterações legislativas). 

 Em relação à execução do orçamento, cabe aos Tribunais de Contas examinar se as 

escolhas do administrador público estão em conformidade com as normas jurídicas vigentes, 

como o princípio da economicidade ou as regras comportamentais que promovem a econo-

micidade. A Corte de Contas não pode rever a conveniência ou oportunidade das decisões 

tomadas. 
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PLENO, DJe 7/3/2019. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 4.190 MC-REF/RJ, rel. min. CELSO DE MELLO, 
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NAL PLENO, DJ 20/9/2002. 



245 
 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n. 24.020/DF, rel. min. JOAQUIM BARBOSA, SE-
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246 
 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 576.920/RS, rel. min. EDSON FACHIN, TRIBUNAL 
PLENO, DJe 9/11/2020. 
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TURMA, DJe 29/4/2016. 
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GUNDA TURMA, DJe 8/7/2020. 
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NÁRIO, J: 30/1/2013. 
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