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RESUMO 

 

 

 

A fiscalização financeira quanto à legitimidade tem fundamento constitucional expresso 

no art. 70 da CF de 1988. A sindicância da legitimidade cometida aos órgãos de 

controle interno e ao controle externo franqueia a possibilidade de verificar a correção 

material da atividade financeira do Estado. Todavia, essa atribuição constitucional não 

deixa de revelar alguma dificuldade aos órgãos de controle na medida em que dá 

condições para que se possa analisar o mérito das escolhas discricionárias. Assim, é 

preciso compatibilizar a fiscalização quanto à legitimidade com a preservação da 

discricionariedade, uma vez que não se admitem ingerências de um Poder sobre o outro. 

Ocorre que o sistema de controle é arquitetado de modo a garantir o exercício das 

faculdades discricionárias. Mediante controle externo, o Parlamento leva a efeito um 

controle dilatado e fluido garantindo a liberdade quanto às decisões políticas globais. O 

Tribunal de Contas, por sua vez, debruça-se sobre a gestão administrativa constatando e 

coibindo qualquer vício quanto ao uso equivocado da discricionariedade. Já o controle 

interno da legitimidade não apresenta maiores problemas, pois nesse caso a 

Administração fiscaliza a si mesma, inexistindo ingerências indevidas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The financial control regarding the legitimacy is founded expressed in article 70 of the 

Brazilian Constitution of 1988. The inspection of legitimacy committed to the agencies 

of internal control and external control allows the possibility of verifying the substantial 

correctness of the public finances. However, this constitutional assignment causes some 

difficulties to control agencies in that it allows to examine the discretionary choices. 

Thus, it is necessary to reconcile the control of legitimacy with the preservation 

discretion, since it is not allowed the interference of a Power over the other. In fact, 

what happens is that the control system is architected to ensure the exercise of 

discretions. Through the external control, the Parliament carries out a less rigid control, 

ensuring freedom regarding the choices of political decisions. The County Court, in 

turn, focuses on the administrative action checking and preventing any defect on the 

mistaken exercise of discretion. Already the internal control of legitimacy presents no 

major problems, because in this case the Administration inspects herself, there is no 

undue interference. 
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INTRODUÇÃO. 

 

 

Na seara do controle das contas públicas, a Constituição Federal de 1988 

trouxe ao ordenamento jurídico pátrio uma novidade sem precedentes na história 

jurídica nacional. A saber, os órgãos voltados à fiscalização financeira não mais se 

circunscrevem à apuração de regularidades formais, podendo aprofundar o exame das 

contas, visto que estão constitucionalmente habilitados a examinar a legitimidade 

relativa à condução das finanças públicas. Precisamente, o art. 70, caput, da 

Constituição inova ao possibilitar o contraste da legitimidade, superando a ordem 

jurídica então vigente, que permitia apenas uma sindicância de mera legalidade formal.   

Mas, não obstante essa inolvidável competência, é espantoso verificar 

que a fiscalização financeira quanto à legitimidade é um dos temas mais negligenciados 

pelos doutrinadores pátrios. É bem verdade que os “Manuais” e os “Cursos” não se 

furtam em comentar o tema, todavia, o tratamento dispensado é, no mais das vezes, 

superficial ou não esgota a extensa problemática provocada com exercício do controle 

de legitimidade. 

Pode-se afirmar, sem qualquer temeridade, que inexistem monografias 

específicas sobre o tema. Há, praticamente, um deserto doutrinário acerca da aferição de 

legitimidade pelos organismos de fiscalização das contas públicas, em que pese ser este 

um tema da maior relevância, sobretudo se considerada a tendência cada vez mais 

pujante da atuação desses órgãos, notadamente, o Tribunal de Contas. 

Os últimos anos mostraram que os Tribunais de Contas têm procedido de 

maneira muito vigorosa, suscitando, por parte dos agentes políticos, críticas severas no 

sentido de que o aprofundamento do controle acaba por interferir negativamente nas 

prerrogativas gerenciais da Administração, bem como contribui para o atraso no 

oferecimento de bens e serviços públicos. Nesse contexto, uma análise detida da 

fiscalização quanto à legitimidade é um reclame indeclinável, uma vez que o controle 

desse aspecto leva a indagar sobre a correção material das finanças públicas, 

possibilitando o confronto direto da escolha de prioridades, de diretrizes e do modo 

como se gerencia a res pública. 



Como se nota, ao menos do ponto de vista da relevância do tema, não 

existem razões para se desprezar o estudo da fiscalização financeira quanto à 

legitimidade. Assim, o enfretamento do tema se faz imprescindível tanto para 

fundamentar um controle financeiro mais substancioso e efetivo, quanto para preservar 

as faculdades da Administração Pública no exercício de suas funções privativas.  

Porém, uma reflexão mais analítica acerca do controle de legitimidade 

das finanças públicas levanta inúmeras dificuldades. O primeiro obstáculo a ser 

superado é, sem dúvida, o de encontrar a significação adequada da palavra legitimidade. 

Questiona-se o que seria uma atuação legítima, existindo, nesse particular, um plexo 

considerável de teorias e discussões. Alguns dizem que a atuação legítima é aquela que 

realiza a justiça, outros, que a legitimidade infere-se do assentimento democrático; 

ainda, há aqueles que defendem a legitimidade como a satisfação das necessidades 

públicas, desvinculando-a de qualquer apelo axiológico. 

Assim, já no tocante à definição do sentido de legitimidade, aparecem 

discussões de alta indagação relativas à propedêutica jurídica e à filosofia, pois a 

perspectiva de correção acaba por provocar uma intrincada reflexão sobre a justificação 

daquilo que é certo em oposição ao errado. Em outras palavras, afirmar que uma ação é 

legítima importa em saber se ela é certa ou errada, boa ou má, justa ou injusta. Assim, 

este enfoque não prescinde de uma perquirição sobre o que é, de fato, o justo, o bom e o 

correto. 

 Ocorre, no entanto, que as dificuldades não se resumem simplesmente à 

complexa exegese filosófica e etimológica do vocábulo em tela. Na medida em que a 

fiscalização da legitimidade invoca a necessidade de correção material, as escolhas 

derivadas da discrição administrativa podem ser contraditadas quando não desvelarem o 

bem comum, superando-se, portanto, a sindicância de uma mera legalidade formal. 

Nessa esteira, o tema também participa de uma celeuma jurídica assaz obtusa, 

consistente na possibilidade de controlar os chamados atos discricionários.  

Registre-se que a sindicabilidade da discricionariedade administrativa é 

um dos tópicos mais controvertidos do Direito Público, revelando preocupações das 

mais prudentes, tais como: a imunidade quanto às ingerências de um Poder sobre outro; 

a questão da identificação da competência discricionária; e, por fim, a possibilidade de 

revisão do mérito do ato discricionário diante do uso viciado da margem de liberdade. 

Logo, o estudo do controle da legitimidade não pode se dar sem um esforço intelectivo 



que demonstre todo o embate jurídico ligado ao esclarecimento do controle da 

discricionariedade, suas limitações e peculiaridades.  

Nessa perspectiva, o estudo do controle de legitimidade não pode se 

furtar em analisar o conteúdo do mérito administrativo e das condições em que é 

possível sindicá-lo, bem como não poderá olvidar-se de fundamentar a habilitação 

constitucional dos órgãos de controle financeiro para rever as escolhas derivadas da 

discrição administrativa. Sem esquecer, é claro, que toda a argumentação vertida em 

favor do controle da discricionariedade deve, compulsoriamente, ponderar a imperiosa 

necessidade de resguardar as faculdades discricionárias da Administração Pública. 

Mas além de toda a dificuldade já exposta, o estudo da fiscalização 

financeira quanto à legitimidade deve enfrentar, ainda, a análise dos mecanismos 

institucionais pelos quais essa espécie de controle se operacionaliza. Em outros termos, 

é preciso desvendar a atribuição constitucional dos órgãos de controle das contas 

públicas para reconhecer como a legitimidade pode ser aferida na prática. Nota-se que a 

Constituição estabelece uma pluralidade de organismos fiscalizatórios, dotando-os com 

atribuições precisas e, ao mesmo tempo, distintas; assim, conforme a natureza do ente 

controlador, a averiguação da legitimidade assume certas peculiaridades que precisam 

ser pontuadas. 

Vale sublinhar, diante desse breve panorama, o quão árduo e complexo é 

o estudo do controle financeiro quanto à legitimidade. Nesse sentido, é preciso, desde 

logo, estabelecer algumas delimitações ao tema proposto, sendo o seu enquadramento 

objetivo extraído, necessariamente, da sistemática constitucional. Conforme foi 

consignado, a fiscalização financeira quanto à legitimidade está explicitamente prevista 

na Lei Maior, mais precisamente no art. 70, caput. Desse modo, as balizas que 

orientarão o enfrentamento do tema decorrerão do quadro constitucional no qual a 

análise de legitimidade está inserida. 

Topologicamente, a fiscalização de legitimidade está inscrita na seara 

referente ao controle das contas públicas e, nos termos da Constituição, essa sindicância 

será exercitada mediante controle externo e interno. O controle externo é aquele 

realizado pelo Poder Legislativo, auxiliado, nesse mister, pelo Tribunal de Contas. 

Noutro lado, o controle interno, por sua vez, é efetivado por cada Poder sobre suas 

próprias estruturas, sendo o controle realizado por cada Poder sobre si mesmo.  



Ocorre, assim, que essas duas espécies de controle, o interno e o externo, 

levam a cabo a sindicância de legitimidade, de modo que o estudo do tema não pode 

fugir dessas balizas constitucionais. Ou seja, o tema proposto será enfrentado, 

obrigatoriamente, dentro da ótica do controle interno e do controle externo, uma vez que 

a própria Constituição concebe a fiscalização de legitimidade sob o influxo desses dois 

tipos de controle. 

Estabelecida essa premissa metodológica, vale ressaltar que o estudo a 

ser empreendido não fará referência ao controle que o Poder Judiciário exerce sobre a 

atuação financeira do Estado. Na mesma linha, não será abordado o questionamento 

relativo aos mecanismos do chamado controle social. Não se despreza, é evidente, a 

importância dos controles judicial e social, todavia, a complexidade do tema requer uma 

delimitação mais restrita, de maneira que o enfretamento da fiscalização de legitimidade 

será circunscrito – tendo em vista a perspectiva constitucional expressa – às formas 

institucionais do controle externo e do controle interno.  

Destarte, o estudo que segue a essa breve introdução está dividido em 

três grandes partes. A primeira analisa o sistema de fiscalização financeira sob o ângulo 

constitucional, uma vez que a aferição da legitimidade está no interior de uma estrutura 

orgânica de controle definida pela Lei Maior. 

A segunda parte examina o conceito de legitimidade. O objetivo é 

esclarecer o conteúdo semântico da “legitimidade” a ser apurada pela fiscalização 

financeira. Essa análise verificará a carga axiológica expressa pelo vocábulo e sua 

aproximação com a idéia de justiça, problematizando, também, a relação da 

legitimidade com a participação democrática, o interesse público, a moralidade e, 

também, com os aspectos da legalidade e da economicidade. 

Por fim, a última parte verifica a procedimentalização da fiscalização 

financeira quanto à legitimidade mediante controle externo e interno. O cerne dessa 

análise está na aferição do controle do mérito administrativo por parte do Tribunal de 

Contas e do Poder Legislativo. Nesse particular, avalia-se em que medida os órgãos de 

controle podem invadir os critérios de conveniência e oportunidade que orientaram a 

direção da atividade financeira do Estado. 

  

 



SÍNTESE CONCLUSIVA.  

 

 

1. O tema: “Fiscalização financeira quanto à legitimidade”, diz respeito à fiscalização 

incidente sobre a atividade financeira do Estado, inserindo-se, primordialmente, no 

âmbito do direito financeiro.  

2. O tema possui status constitucional, tendo em vista que a Constituição Federal trata 

com detença da fiscalização das finanças públicas, estabelecendo os fundamentos 

básicos da matéria. Especificamente, os arts. 70 a 75 da Constituição Federal 

minudenciam o modo de ser do controle das contas públicas, erigindo um complexo 

sistema de fiscalização financeira do Estado.  

3. Tal sistema indica que toda a atividade financeira do Estado está, em alguma medida, 

submetida ao controle. Ele institui os órgãos responsáveis pela fiscalização, explicita os 

sujeitos a serem sindicados, bem como elenca alguns princípios que, se observados, 

atestam a correção da atuação financeira. Verifica-se, nesse sentido, que a legitimidade 

é um dos princípios perquiridos pelo sistema de fiscalização. 

4. Topologicamente, as normas constitucionais que versam sobre a fiscalização 

financeira encontram-se no capítulo “Do Poder Legislativo”. Quis, então, o constituinte 

de 1988, conferir ao Poder Legislativo a competência para exercer a atividade de 

fiscalização financeira do Estado. Nota-se que o controle financeiro surge dentro de 

uma perspectiva de limitação do poder e introduz, em larga medida, o equilíbrio e a 

harmonia necessários à efetivação da teoria da separação dos Poderes. 

5. No exercício da fiscalização financeira, o Poder Legislativo será auxiliado pelo 

Tribunal de Contas, conforme prescreve o art. 71 da Constituição Federal. Entretanto, 

cabe alertar que tal Poder não exerce a fiscalização financeira com exclusividade. O 

controle das finanças públicas, tal como prescreve a Constituição Federal no art. 70, 

será exercido de duas formas distintas, podendo ser interno ou externo. O controle 

externo é aquele realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio da Corte de Contas, já o 

controle interno é aquele perpetrado por cada Poder sobre si mesmo. 

6. Na perspectiva da dualidade de controle é possível constatar que a legitimidade é 

aferida de modo distinto, conforme se trate do controle externo ou do controle interno. 



Isso porque a Constituição atribui competências e finalidades distintas a cada uma das 

espécies de controle. O Poder Legislativo leva a efeito um controle de índole política, 

julgando, exclusivamente, o Chefe do Poder Executivo. O Tribunal de Contas possui, 

por sua vez, competências privativas, sindicando e julgando qualquer pessoa que 

gerencie bens e valores públicos, bem como aqueles que causarem dano ao erário. Os 

órgãos de controle interno, de seu turno, fiscalizam os Poderes aos quais pertencem e, 

grosso modo, têm por finalidade apoiar a missão institucional do controle externo e 

realizar uma avaliação de resultados da gestão. 

7. Anote-se que a fiscalização financeira quanto à legitimidade – apurada mediante 

controle externo e interno – não deixa de revelar algumas dificuldades. A primeira delas 

consiste em saber qual é a exata noção do vocábulo “legitimidade”. O termo em questão 

é polissêmico, podendo significar a justificação do título e do exercício do poder, o que 

lhe dá um viés sociológico, ou, ainda, pode ser-lhe atribuído o sentido de justiça e de 

correção material. 

8. No plano do controle financeiro, os juristas atribuem noções distintas à legitimidade 

prevista no art. 70 da CF de 1988. Alguns a confundem com o assentimento 

democrático, outros a compreendem desprovida de qualquer carga axiológica, dizendo 

que ela corresponde à efetiva satisfação do interesse público; ainda, há quem diga que a 

legitimidade conforma-se com a justiça, ou seja, a atuação financeira será legítima se 

for materialmente correta na medida em que desvela o bem comum.  

9. Precisamente, a noção de legitimidade, no contexto da fiscalização financeira, 

confunde-se com a idéia de justiça material. Isso porque o assentimento democrático 

nem sempre se revela consentâneo com o bem comum. A maioria – e, também, a 

unanimidade – pode se perverter e assentir ao erro, razão pelo qual a vontade 

democrática não é um método seguro para fundamentar a legitimidade de algo. Por 

outro lado, não se pode negar à legitimidade um forte sentido axiológico de modo que a 

definição do interesse público está sujeita a uma ponderação axiológica que revela quais 

são as verdadeiras e indispensáveis necessidades humanas.  

10. A legitimidade liga-se, ainda, à moralidade, à legalidade e à economicidade. É 

próprio da atuação legítima ser, outrossim, moral, na medida em que não existe correção 

material sem que a ação humana seja virtuosa, superando a perspectiva de mera 

adstrição a uma ordem objetiva formal. De outra sorte, a nova concepção de legalidade 

não diz respeito só à lei formal, mas também a um plexo de valores positivados que – 



radicados no sentido de justiça – evidenciam, tal qual a legitimidade, uma necessidade 

de comprovação material de validade. Por fim, a economicidade, ao apregoar a 

otimização na equação custo-benefício, revela um dever de justiça, pois em um cenário 

de descompasso entre recursos públicos e contingências humanas, a legitimidade só se 

concretiza quando se alcançam os melhores resultados ao menor custo possível.  

11. Fixada a definição de legitimidade, é importante ressaltar que a fiscalização desse 

aspecto induz a uma celeuma que questiona a possibilidade de enfrentar o mérito 

administrativo. A legitimidade visa constatar a correção material da atuação estatal, 

confrontando, desse modo, as escolhas provenientes das faculdades discricionárias. 

Todavia, é importante ressaltar que a insindicabilidade do mérito administrativo não é 

um dogma absoluto. Comprovado o uso viciado da discricionariedade, o mérito resta 

contestável e passível de revisão. 

12. Assim, nada impede que a fiscalização financeira quanto à legitimidade possa 

devassar os critérios de conveniência e oportunidade no sentido de coibir qualquer 

impropriedade no trato com os recursos públicos. No entanto, convém garantir que o 

controle desse princípio não invada as prerrogativas gerenciais da Administração, ou 

seja, não se pode admitir que, a pretexto de sindicar a legitimidade, os órgãos de 

controle interfiram nas funções privativas da Administração. 

13. Logo, a fiscalização quanto à legitimidade deve compatibilizar-se com a 

preservação do ambiente discricionário. Tal equilíbrio é alcançado quando se debruça 

sobre a doutrina referente à discrição administrativa, conjugando-a com regime 

orçamentário e com as peculiaridades dos controles interno e externo. 

14. A discricionariedade pode ser administrativa ou política. Esta última refere-se à 

ampla liberdade dos agentes políticos para definir a direção geral do Estado, elegendo, 

nesse particular, as finalidades e as diretrizes da atuação estatal. De seu turno, a 

discricionariedade administrativa é instrumental em relação à discricionariedade 

política, consistindo em uma margem de liberdade mais restrita para que se possa, no 

caso concreto, atender as finalidades ditadas no âmbito político. Ocorre, assim, que a 

discricionariedade política possui uma imunidade maior se comparada à administrativa 

e, portanto, cada qual exige um controle diferenciado. 

15. A sistemática constitucional da atuação financeira do Estado recolhe essas duas 

espécies de discricionariedade, plasmando-as na composição institucional do regime 



orçamentário. A elaboração, a aprovação, a alteração e o contingenciamento do 

orçamento evidenciam uma notória discricionariedade política, pois por meio desse 

processo são definidos os fins e os meios adotados pela atuação financeira do Estado. 

Mas, uma vez vigente o orçamento, é possível vislumbrar que a sua execução acarreta o 

exercício de uma discricionariedade nitidamente administrativa. A concretização de 

muitas dotações exige uma integração discricionária por parte do gestor, possibilitando 

a realização do gasto. Logo, percebe-se que o regime orçamentário importa, também, 

em uma discricionariedade de cunho administrativo, autorizando uma esfera de 

liberdade para que se possa alcançar, em certos casos, as finalidades descritas no plano 

de gastos. 

16. Assim, a fiscalização quanto à legitimidade compatibiliza-se com a 

discricionariedade, porque em relação às escolhas políticas se prevê um julgamento 

fluído, plástico e extremamente subjetivo a ser realizado pelo Legislativo. Note que a 

pouca objetividade desse julgamento permite uma maior imunidade quanto à eleição 

dos fins e dos meios da atuação financeira do Estado, preservando-se o exercício da 

discricionariedade política. 

17. O Tribunal de Contas, porquanto se debruça sobre o quotidiano da atuação 

administrativa, não está habilitado, constitucionalmente, a contraditar as escolhas 

políticas, mas apenas a sindicar a discricionariedade administrativa. Mesmo imbuído 

desse mister, é fato que a Corte de Contas deve preservar as prerrogativas 

discricionárias da Administração, pautando-se pela prudência quando do confronto com 

o exercício de competências discricionárias. 

18. Quanto à atuação do Chefe do Executivo, é preciso dizer que ele, normalmente, 

submete-se ao julgamento político do Legislativo, pois desvela, institucionalmente, a 

direção geral da atuação financeira do Estado. Todavia, caso o Chefe do Executivo 

proceda à gerência pessoal de bens e valores públicos ele deverá, eventualmente, 

submeter-se ao juízo do Tribunal de Contas. 

19. No que tange ao controle interno, a análise de legitimidade não suscita grandes 

problemas. Primeiro, porque nessa espécie de controle o Poder fiscaliza suas próprias 

estruturas, não havendo que se preocupar com ingerências externas de um Poder sobre 

outro. Em segundo lugar, o controle interno é voltado, essencialmente, à análise de 

resultados o que importa, fatalmente, no contraste das escolhas gerenciais, pois a 

atuação grosseira e ineficiente deve ser revista e não mais repetida. 



20. Esclareça-se, no entanto, que a fiscalização quanto à legitimidade revela algumas 

peculiaridades quando se controla as empresas públicas, as subvenções e as renúncias 

de receitas. 

21. Em relação às empresas públicas é preciso consignar que a sindicância de 

legitimidade não pode tolher a autonomia de mercado dessas entidades. Assim, a 

atividade-fim da empresa escapa a uma fiscalização mais rigorosa a ser efetuada pela 

Corte de Contas. Mas em relação à atividade-meio, que não influencia na estratégia 

empresarial junto ao ambiente de mercado, é possível defender um controle financeiro 

mais rígido no qual a fiscalização quanto à legitimidade permite contrastar a 

conveniência das escolhas realizadas pelos administradores dessas entidades. 

22. As subvenções são, antes de tudo, despesas previstas no orçamento e, ostentando 

essa condição, é fato que os Tribunais de Contas não podem contrastar a legitimidade da 

previsão orçamentária de tais auxílios, sob pena de interferir em decisões políticas 

tomadas quando da elaboração do orçamento. Entretanto, a Corte de Contas pode 

avaliar a legitimidade do emprego dessas benesses financeiras pelas entidades 

beneficiadas, verificando o modo como são empregados os recursos públicos, bem 

como se as entidades possuíam condições fáticas de bem gerir os valores repassados 

pela via das subvenções. 

23. Por fim, a aferição de legitimidade das renúncias de receitas exige que o Tribunal de 

Contas deixe de apreciar a procedência socioeconômica de um benefício fiscal 

concedido mediante lei ou por prerrogativa constitucional do Executivo. Isso porque as 

renúncias de receitas tributárias submetem-se a um regime de legalidade peculiar, 

cabendo somente aos órgãos de representação política decidir sobre a legitimidade ou 

ilegitimidade da concessão de benefícios tributários. Todavia, nada impede que a Corte 

de Contas fiscalize a renúncia de receitas certas e exigíveis. Nesse particular, o Tribunal 

de Contas não contradita o mérito de uma lei ou de um ato, autorizado 

constitucionalmente, que dispensa o recolhimento de uma obrigação pecuniária, mas 

constata se a Administração agiu adequadamente na persecução de um crédito certo, 

líquido e perfeitamente exigível.   Logo, toda a renúncia de receitas exigíveis pode ser 

sindicada pelo Tribunal de Contas em relação à legitimidade.  
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