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RESUMO 

 

 

COSTA, Luisa Maffei. O controle externo das contratações diretas realizado pelo 

Tribunal de Contas da União: uma análise de sua atuação a partir de casos concretos. 

2017. 215p. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

O objeto desta pesquisa é o controle externo das contratações diretas realizado pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU). Em um primeiro momento a abordagem será teórica: 

(i) com o estudo do sistema brasileiro de controle externo da Administração Pública, em 

específico, demarcando nossa premissa teórica com a demonstração do desenho 

institucional – “o modo de ser” – do TCU no Brasil; e (ii) com o estudo panorâmico e 

breve da tipologia das contratações diretas, englobando as hipóteses de licitações 

dispensáveis (artigo 24 da Lei Geral de Licitações – LGL) e inexigíveis (artigo 25 da 

LGL). Após esta abordagem teórica, partindo-se da premissa de que as contratações diretas 

são definidas a partir da análise do caso concreto, pelo conjunto de fatos inter-relacionados 

a qualificar um evento particular a que se vê submetida a escolha pelo administrador 

público, tendo este que decidir pela dispensa ou inexigibilidade da licitação, partimos para 

uma análise jurisprudencial de casos exemplificativos de contratação direta que chegaram 

ao TCU. No bojo desse estudo casuístico, nossa missão é trazer exemplos concretos com a 

finalidade de explicitar a premissa teórica do “modo de ser” do TCU no Brasil e, ao fim, 

analisar (i) o entendimento jurisprudencial do TCU em relação ao elenco de situações 

fáticas que autorizam/determinam a contratação direta de bens e serviços pela 

Administração Pública e, ainda, (ii) o papel do TCU ao realizar o controle externo dos 

dispositivos supramencionados da LGL, seja invalidando as contratações administrativas, 

seja ratificando a escolha do agente público ao realizar a contratação direta, elencando 

parâmetros para sua atuação. Sendo assim, nosso objetivo é teórico e prático. Teórico, pois 

apresentamos a revisão de literatura do controle externo com foco no TCU e nas 

contratações diretas realizadas pela Administração Pública. Prático, pois temos como 

pretensão entregar ao gestor público um instrumento que o auxilie na realização das 

contratações diretas em seu dia a dia. 

Palavras-chave: Direito Administrativo. Tribunal de Contas da União. Controle externo. 

Contratação direta. Dispensa de licitação. Inexigibilidade de licitação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

COSTA, Luisa Maffei. External control by the Brazilian Federal Audit Court of 

administrative contracts in which the bidding is not required: a diagnosis of its 

performance based on case analysis. 2017. 215p. Masters Candidate – Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The object of this research is the external control by the Brazilian Federal Audit Court of 

administrative contracts in which the bidding is not required. At first the approach will be 

theoretical, encompassing (i) the study of public administration external control in the 

Brazilian legal system, in particular demarcating our theoretical premise with the 

demonstration of Brazilian Federal Audit Court institutional design – its “way of being”; 

and (ii) the panoramic and brief study of the cases involving the conclusion of 

administrative contracts directly with the public administration, covering the cases of 

dispensable bids (article 24 of the Brazilian General Law of Bids – “GLB”) and 

unenforceable bids (article 25 of the GLB). After this theoretical approach, given that the 

conclusion of administrative contracts directly with the public administration is defined 

from the case analysis, covering the set of interrelated facts to qualify a particular event 

that is subjected to the choice by the public administrator, having the public administrator 

to decide by exemption or unenforceable bidding, we will target a case analysis of direct 

contracts with the public administration that were verified by the Brazilian Federal Audit 

Court. In the midst of this casuistry study, our mission is to bring concrete examples with 

the purpose of explaining our theoretical premise of Brazilian Federal Audit Court 

institutional design, and, in the end, we analyze (i) the Brazilian Federal Audit Court 

jurisprudential understanding regarding the cast of factual situations that allow/determine 

the direct conclusion of administrative contracts of goods and services by public 

authorities; and (ii) the role of the Brazilian Federal Audit Court to accomplish the control 

of the aforementioned devices of GLB, both invalidating administrative contracts or 

confirming the choice of a public administrator when performing direct contracting. 

Therefore, our goal is theoretical and practical. Theoretical, as we present the literature 

review of the external control, focusing on direct contracts held by the Government. 

Practical, because we have the intention to deliver to the public administrator an instrument 

to help with the conclusion of direct contracts in the administration routine. 



 

 

 

 

 

 

Keywords: Administrative law. Brazilian Federal Audit Court. External control of 

administrative contracts. Conclusion of administrative contracts directly with the public 

administration. Bidding exempt. Bidding unenforceability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O objeto da pesquisa 

 

O objeto de nosso estudo é o controle externo feito pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU) das contratações diretas realizadas pela Administração Pública. Como 

objetivo final, além da revisão de literatura sobre (i) o controle externo da administração, 

demarcando nossa premissa teórica sobre o “modo de ser” do TCU no Brasil e, 

brevemente, sobre (ii) os aspectos teóricos das contratações diretas, temos como meta 

traçar, por meio do estudo exemplificativo de casos concretos, o desenho institucional – o 

“modo de ser” – do TCU no Brasil, com a finalidade de explicitar nossa premissa teórica e, 

apenas como instrumento da pesquisa científica, entregar para o gestor público um guia 

prático com as diretrizes utilizadas por este órgão de controle para invalidar ou ratificar as 

contratações diretas autorizadas e concluídas pelos funcionários da administração. Este 

guia prático será embasado em uma análise de casos já decididos pelo TCU. 

O viés prático que buscamos no desenvolvimento desta dissertação de mestrado 

tem uma motivação específica como delinearemos em nossas conclusões. Veja-se: apesar 

de partirmos da análise do controle repressivo realizado pelo órgão de controle, ou seja, 

utilizando como base as decisões do TCU, as quais foram proferidas após a efetiva 

realização da contratação direta, nosso alvo é o aprimoramento do controle preventivo no 

bojo da Administração Pública, de forma que o administrador público baseie sua ação em 

parâmetros já definidos, com a redução dos riscos de se deparar com uma sanção (muitas 

vezes ineficiente) em momento posterior à concretização do ato administrativo autorizador 

da contratação direta.  

Ora, se o gestor público, antes da realização da contratação direta, tem 

conhecimento de antemão dos parâmetros utilizados pelo órgão de controle, sua atuação 

terá chances extremamente menores de esbarrarem em uma invalidação a posteriori que 

apenas traz o aumento dos custos para a Administração Pública (com a necessidade de 

realização de “novo” procedimento para efetivar a contratação) e, podendo, até mesmo, 

gerar a responsabilização administrativa, civil e penal do funcionário público responsável 

por autorizar a contratação direta sem embasamento nos moldes legais e nos entendimentos 

firmados pelo órgão de controle. 
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Com este objetivo em mente, nossa pesquisa terá início com o estabelecimento de 

marcos e premissas teóricas em relação ao controle externo da Administração Pública, em 

especial, no que toca ao “modo de ser” do TCU no Brasil e, ainda, em relação à tipologia 

das contratações diretas, assim como definida na Lei Geral de Licitações (LGL – Lei nº 

8.666/1993). 

Após, seguiremos para um estudo exemplificativo de casos (com enfoque nas 

decisões do TCU), como se esmiuçará adiante. 

Com caráter introdutório, salienta-se que a Constituição Brasileira de 1988 (CF/88) 

estabeleceu que as obras, serviços, compras e alienações da administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes (artigo 37, caput e inciso XXI3), esta 

entendida como aquela que assegura a melhor vantagem possível à Administração Pública, 

com a observância do princípio da isonomia.  

Entretanto, as licitações públicas são processos administrativos obedientes a prazos, 

por vezes muito longos, e geradores de custos de transação, por vezes muito altos. Sendo 

assim, fica-se diante de ocasiões em que o certame é um empecilho para efetivação do 

interesse público definido no caso concreto. Por esse motivo, a própria CF/88 e, também, a 

LGL prescrevem limitações a tal mandamento. Tais limitações encontram forma quando a 

própria LGL define quais situações fáticas autorizam a contratação direta, ausente, 

portanto, a licitação.  

Confira-se interessante decisão do TCU sobre a temática: 

 
[...]. 12. A obrigação de licitar não é mera formalidade burocrática, 

decorrente apenas de preceitos legais. Ela se funda em dois princípios 

maiores: os da isonomia e da impessoalidade, que asseguram a todos que 

desejam contratar com a administração a possibilidade de competir com 

outros interessados em fazê-lo, e da eficiência, que exige a busca da 

proposta mais vantajosa para administração. 

13. Assim, ao contrário do afirmado nas justificativas apresentadas, a 

licitação, além de ser exigência legal, quando bem conduzida, visa - e 

permite - a obtenção de ganhos para a administração. E quando a 

                                                      
3 Artigo 37, caput e inciso XXI, da CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.   
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possibilidade de prejuízos existe, a própria lei, novamente com base no 

princípio da eficiência, prevê os casos em que o certame licitatório pode 

ser dispensado. [...]. 

(Acórdão nº 34/2011, Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz – grifo 

nosso) 

 

Nessa perspectiva, após o estudo das premissas teóricas relativas ao controle 

externo da Administração Pública pelo TCU, em especial, das contratações diretas, 

adentramos na análise das hipóteses que permitem a Administração Pública adotar um 

“outro procedimento”, em que formalidades são suprimidas ou substituídas por outras, pois 

o “procedimento padrão” (licitação formal) seria impossível ou frustraria a realização 

adequada das funções estatais.  

Em outras palavras, nosso foco está nas hipóteses legais em que o atendimento do 

interesse público não se fundamenta na exigência de licitação, como prevê o 

“procedimento padrão” (licitação formal), mas sim, em sua ausência. Em suma, são 

hipóteses em que a não realização de licitação é pressuposto para o desempenho 

satisfatório pelo Estado das funções administrativas a ele atribuídas. 

Importante, desde logo, ressaltar que essa “flexibilidade” (este “outro 

procedimento”) não significa discricionariedade na escolha das hipóteses de contratação 

direta. O próprio legislador encarregou-se de determinar as situações em que se aplicam os 

procedimentos licitatórios simplificados, delineando as hipóteses fáticas consideradas em 

abstrato. Ademais, também definiu os casos de não incidência do regime formal de 

licitação.  

A contratação direta, efetivamente, não significa dizer que são inaplicáveis os 

princípios básicos que orientam a atuação administrativa, nem ao menos se caracteriza por 

uma livre atuação administrativa. O administrador público está, sim, obrigado a seguir um 

procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar a prevalência dos 

princípios fundamentais. Pois bem: ainda permanece o dever de realizar a melhor 

contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os possíveis contratantes.  

Sendo assim, podemos constatar que a contratação direta não significa a eliminação 

de dois postulados consagrados pelo direito administrativo a propósito da licitação: (a) o 

primeiro é o da existência de um procedimento administrativo, e (b) o segundo é o da 

vinculação estatal à realização de suas funções. 
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Neste contexto, menciona-se a distinção feita por JORGE ULISSES JACOBY 

FERNANDES
4

 entre licitações dispensadas e dispensáveis, além das inexigíveis. Em sua 

visão, a principal diferença entre licitação dispensada, tratada no artigo 17 da LGL, e as 

dispensas de licitação (dispensáveis), estabelecidas no artigo 24 da LGL, repousa no 

sujeito ativo que promove a alienação, figurando no primeiro caso a Administração 

Pública, no interesse de ceder parte do seu patrimônio, vender bens ou prestar serviços, e 

nos casos do artigo 24 da LGL a situação é oposta, estando a Administração, como regra, 

na condição de compradora ou tomadora dos serviços. 

Levando em conta esta distinção baseada no sujeito ativo que promove a alienação, 

a contratação direta pode resultar tanto das hipóteses de dispensa – o que pressupõe o 

enquadramento em uma das hipóteses tipificadas de modo exaustivo pelos artigos 17 e 24 

da LGL – como de inexigibilidade de licitação, quando houver inviabilidade de 

competição, nos termos do artigo 25 da LGL.  

No mais, muito embora o caput do artigo 24 da LGL consigne apenas o adjetivo 

“dispensável” algumas de suas previsões referem-se à inexigibilidade de licitação (tratadas 

de modo expresso no artigo 25 da LGL). 

Apenas como primeira diferenciação, as hipóteses de dispensa de licitação ocorrem 

naquelas situações em que há prévia e explícita autorização normativa para que não se 

realize o certame. Trocando em miúdos, são situações fáticas, as quais desobrigam o 

servidor público do dever legal de instalar a licitação em decorrência da permissão que lhe 

concede o diploma legal. 

Como afirmam FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES e EGON BOCKMANN MOREIRA
5, 

a palavra “dispensável” utilizada pela LGL significa “desnecessário”, “que não é 

obrigatório” e, dessa forma, nesses casos a lei autoriza o servidor a escusar-se ou abster-se 

de promover a licitação. Ainda como bem asseveram esses autores, não se trata de escolha 

inexorável, mas, sim, de uma licença, concedida em abstrato pela lei e em concreto pela 

autoridade competente. 

Nestas hipóteses, a Administração Pública não tem o dever legal, ou seja, está 

autorizada a não licitar, embora possa fazê-lo. Como se percebe, está-se diante de 

atribuição de competência discricionária, a qual irá gerar o ato administrativo, pautado e 

                                                      
4 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação direta sem licitação. 9. ed. Belo Horizonte: Editora 

Fórum, 2011. p. 178. 
5  GUIMARÃES, Fernando Vernalha; MOREIRA, Egon Bockmann. Licitação Pública: a Lei Geral de 

Licitação - LGL e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC. São Paulo: Editora Malheiros, 2012. p. 

405. 
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motivado pelo caso concreto, de efetivar (ou de não efetivar) a licitação. Entretanto, 

consigne-se, desde logo, que algumas situações fáticas instalarão o dever da dispensa, 

tendo em vista, como exemplo, a avaliação do interesse público e o seu atendimento de 

forma mais eficiente ou, até mesmo, sob a pena de haver custos muito maiores. Essa 

análise depende do contexto e do caso concreto.  

Outrossim, o que encontramos como consenso na doutrina é o fato de que essas 

hipóteses de dispensa dizem respeito a escolhas legislativas que autorizam (obrigam em 

alguns casos) a realização da contratação direta. Destaque-se que, aqui, a competição é 

possível, mas reconhecida pelo legislador como passível de ser inoportuna e/ou 

inconveniente. E são essas escolhas legislativas que serão esmiuçadas, embasando as 

hipóteses e as situações fáticas escolhidas com o entendimento jurisprudencial formado 

sobre elas. 

Por outro lado, a inexigibilidade de licitação diz respeito às situações fáticas que 

não deixam margem de discricionariedade, ou seja, não concedem alternativa à autoridade 

competente, a qual se vê obrigada a realizar a contratação direta. São situações em que, sob 

pena de violação do interesse público, posto à guarda do administrador, impõe-se que a 

contratação direta seja realizada de imediato. Mais uma vez, nas palavras de FERNANDO 

VERNALHA GUIMARÃES e EGON BOCKMANN MOREIRA
6 , inexigível é a licitação que 

ninguém, nem a lei, nem os fatos, pode exigir. As hipóteses de inexigibilidade dizem 

respeito ao reconhecimento legislativo de que há situações fáticas nas quais é impossível 

licitar. Aqui, a competição é impossível. 

Logicamente, portanto, a dispensa e a inexigibilidade de licitação decorrem de 

fundamentos que não se confundem. Nos casos de dispensa, a contratação direta é 

recomendável e, como exceção, um dever (existe margem de discricionariedade). Já nos 

casos de inexigibilidade, a contratação direta é sempre imperiosa, um dever (não existe 

margem de discricionariedade).  

Como bem coloca BENJAMIN ZYMLER
7,   

 

[por] imperativo lógico, a inexigibilidade precede a dispensa de licitação. 

Primeiro, deve o aplicador do direito observar se a licitação é possível. Se 

não for, é caso imediato de inexigibilidade. Se for possível, poderá ser 

caso de dispensa de licitação. 

                                                      
6 GUIMARÃES, Fernando Vernalha; MOREIRA, Egon Bockmann. Licitação pública: a lei geral de licitação 

- LGL e o regime diferenciado de contratação – RDC. São Paulo: Editora Malheiros, 2012. p. 405-406. 
7 ZYMLER, Benjamin. Licitações e contratos administrativos. In: Direito Administrativo e Controle. Belo 

Horizonte: Editora Fórum, 2005. p. 95. 
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Realizada esta distinção introdutória fundamental, cabe ainda observar que há um 

procedimento administrativo formal prévio que embasa a contratação direta, permitindo ao 

administrador público produzir a melhor escolha possível para a Administração. Como 

destaca MARÇAL JUSTEN FILHO
8, “não seria absurdo afirmar que a contratação direta deve 

ser aplicada como uma modalidade anômala de licitação” (grifo nosso). E o supracitado 

autor explica tal assertiva afirmando que a contratação direta não se confunde com os casos 

de concorrência, tomada de preços, etc. Mas, sim, a contratação direta pressupõe um 

procedimento formal prévio, o qual envolve uma autonomia variável para a administração, 

mas que versa apenas sobre as formalidades prévias, as quais devem ser suficientes para 

comprovar a presença de requisitos de contratação direta e para legitimar as escolhas da 

Administração Pública quanto ao particular contratado e ao preço adotado. 

Assim também afirmou o TCU em decisão destacando tratar-se de um 

“procedimento licitatório”. Veja-se: 

 
[...]. 12. O procedimento administrativo pelo qual a Administração 

Pública – sem escolher uma das modalidades de licitação previstas no art. 

22 da Lei nº 8.666/1993 – realiza pesquisa de preços no mercado é 

também um procedimento licitatório, pois objetiva a contratação da 

empresa que oferecer a melhor proposta”. [...] 

(Acórdão nº 100/2003, Plenário, Relator Ministro Marcos Bemquerer 

Costa – grifo nosso) 

 

Tendo em vista tal premissa, qual seja, estarmos diante de um “procedimento 

prévio”, superados estes aspectos teóricos, apresentamos um estudo exemplificativo de 

casos (com base em decisões previamente selecionadas do TCU, com metodologia a ser 

explanada abaixo) para apurar, listar e comprovar qual tem sido o entendimento deste 

órgão de controle externo para que os objetivos principais deste “procedimento prévio” 

sejam atendidos e, assim, extrair conclusões sobre nossa premissa teórica do “modo de ser” 

do TCU no Brasil.  

Deste modo, verificamos nas decisões exemplificativas do TCU o preenchimento 

dos requisitos para a contratação direta (dispensa ou inexigibilidade), elencando: 1) a 

situação fática que autorizou ou determinou a contratação direta de bens e serviços pela 

Administração Pública; 2) a hipótese legal em que a situação fática foi enquadrada; 3) o 

contratante; 4) o contratado; 5) a unanimidade ou divergência na votação; 6) os destaques 

(“enunciados”) e a avaliação (“alertas”) realizados pelo órgão de controle naquele caso 

                                                      
8 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 462. 
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concreto; 7) a verificação se houve a estipulação de parâmetros legais e/ou extralegais 

elencados pelo controlador externo para ratificar ou invalidar a contratação direta realizada 

pela Administração Pública no caso concreto em análise; e, por fim, 8) a verificação sobre 

a imposição de eventual sanção ao administrador público responsável, se for o caso de 

contratação direta indevida. 

Assim, nossa missão é trazer exemplos concretos de forma não exaustiva mas 

suficientes para explicitar a premissa teórica do “modo de ser” do TCU no Brasil e, ao fim, 

analisar (i) o entendimento jurisprudencial do TCU em relação ao elenco de situações 

fáticas que autorizam/determinam a contratação direta de bens e serviços pela 

Administração Pública e, ainda, (ii) o papel do TCU ao realizar o controle externo das 

hipóteses elencadas nos artigos 24 e 25 da LGL, seja invalidando as contratações 

administrativas, seja ratificando a escolha do agente público ao realizar a contratação 

direta, elencando parâmetros para sua atuação. 

As restrições de ordem metodológica serão detalhadas no item 1.4 (A metodologia 

da pesquisa). 

Como núcleo final da pesquisa, justificando nosso viés prático, em nossas 

conclusões delineamos um estudo metodológico dos casos compilados e traçamos critérios 

para o controle das contratações diretas realizado pelo TCU, de modo a entregar para o 

gestor público diretrizes para embasar sua postura antes da efetiva conclusão de 

determinada contratação direta. 

Ao fim e ao cabo, neste núcleo final, também traçamos hipóteses e conclusões 

sobre o papel do TCU ao realizar o controle dos dispositivos supramencionados da LGL, 

seja invalidando as contratações administrativas, seja ratificando a escolha do agente 

público ao realizar a contratação direta. 

 

1.2 A justificativa da escolha e a sua importância 

 

A escolha deste objeto de pesquisa justifica-se em razão de três motivos. O 

primeiro, de ordem teórica, diz respeito à necessidade de estudos que enfoquem o controle 

externo da Administração Pública pelo TCU, em especial, no que concerne às contratações 

diretas. 
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Não é aceitável que a doutrina nacional não tenha bem demarcado os limites e os 

parâmetros (legais e, até mesmo, extralegais) impostos pelo controlador externo – TCU – 

quando analisa a realização de contratações diretas pela Administração Pública. Há, 

portanto, um espaço de pesquisa – qual seja, o estudo de casos concretos do TCU que 

possibilitam a extração de conclusões sobre o “modo de ser” desta Corte de Contas no 

Brasil – que, se bem ocupado, pode trazer valiosas contribuições para a comunidade 

acadêmica e para os próprios aplicadores do direito e gestores públicos. 

O segundo motivo, ligado ao primeiro, é de ordem prática. Deixamos, desde logo, 

demarcado que não se pretende esgotar a sistematização do que já foi decidido pelo TCU 

em nosso estudo de casos concretos exemplificativos que pode ser utilizado como 

parâmetro procedimental para a realização das contratações diretas.  

Com menos pretensão, o que se deseja é identificar a atuação – “o modo de ser” – 

do TCU e demonstrar seus destaques (“enunciados”) e as suas avaliações (“alertas”) 

realizados na análise de contratações diretas, de modo a também verificar se houve a 

estipulação de parâmetros legais e/ou extralegais elencados pelo controlador externo para 

ratificar ou invalidar a contratação direta realizada pela Administração Pública no caso 

concreto em análise. 

A relevância prática dessa proposta é inegável: a apresentação destes aspectos pode 

nortear o trabalho de todos aqueles que lidam com a elaboração de normas (seja no âmbito 

da própria Administração Pública, seja no âmbito do Poder Legislativo) para que se editem 

as tão necessárias normas regulamentadoras disciplinando o procedimento a ser adotado 

para as contratações diretas realizadas no âmbito federal, estadual e municipal.  

Ainda, como já mencionado, os gestores públicos podem em muito se beneficiar 

dos alertas/destaques/parâmetros delineados nesta dissertação para embasar seu modo de 

agir quando da realização de contratações diretas, incentivando-se, deste modo, o controle 

preventivo da Administração Pública, o qual, a nosso ver, é muito pouco praticado e 

desenvolvido no Brasil. 

A terceira justificativa para o tema é de ordem pessoal-acadêmica. Trata-se de uma 

curiosidade que nos acompanhou durante toda a graduação e encontrou oportunidade para 

ser analisada na pós-graduação.  

Em tese de conclusão de curso apresentada à Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo no Departamento de Direito de Estado (subárea: Direito Administrativo), 

optamos por analisar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), o que pôde 
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nos servir como base para entendermos os princípios básicos da licitação e as mudanças 

trazidas por esse novo regime em relação ao regime licitatório da LGL.  

Aqui, mudando nosso problema, apesar de desconfiarmos (como concluímos em 

nossa tese de conclusão de curso) que o RDC tinha potencialidade para substituir a LGL, 

resolvemos estudar detidamente as contratações diretas, temática, a qual acreditamos que 

se manterá intacta, mesmo caso ocorra tal mudança legislativa e, ainda, que tem o mesmo 

“tom” do RDC: facilitar e otimizar as contratações administrativas.  

 

1.3 O objetivo da pesquisa: questão a ser analisada 

 

O problema prático a ser desenvolvido na pesquisa, como demonstrado acima, é o 

seguinte: quais são os alertas/destaques/parâmetros elencados pelo órgão de controle 

externo – TCU – quando analisa as contratações diretas realizadas pela Administração 

Pública? Com base nestas constatações, poderemos confirmar nossa premissa teórica – 

cogitação teórica – sobre o “modo de ser” do TCU no Brasil.  

Para responder tal indagação, no âmbito do TCU, selecionamos as hipóteses 

descritas nos incisos I, II, IV, V, VIII, IX, X, XI, XIII, XVI, XXIII, XXIV e XXVI do 

artigo 24 da LGL e nos incisos (não taxativos) I, II e III do artigo 25 da LGL, com vistas a 

que sirvam de exemplo para elencarmos tais alertas/destaques/parâmetros. Ressalta-se que, 

no bojo de nosso Capítulo 4, detalharemos a motivação para a escolha destas hipóteses 

para que sirvam como “quadro” de nossa pesquisa jurisprudencial no TCU.  

Desde já, salienta-se que a nossa hipótese é a de que o gestor público enfrenta 

problemas ao realizar contratações diretas com a Administração Pública, pois não tem 

ciência, previamente, dos parâmetros que serão utilizados pelos órgãos de controle, como o 

TCU, para invalidar as contratações efetivadas. 

Entretanto, antes de chegar a esta análise apresentam-se as premissas teóricas do 

controle externo e, ainda, das hipóteses de contratação direta (nossos marcos teóricos). 

Após, com a seleção de acórdãos, esmiuçamos com maiores detalhes os dados 

principais das decisões (com a descrição da hipótese legal que se enquadram). Tal análise 

prática pode ser resumida da seguinte maneira: 

a) objetivo principal: quais são os alertas/destaques/parâmetros elencados pelo 

órgão de controle externo – TCU – quando analisou a contratação direta realizada 

pela Administração Pública?  
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b) objetivo principal: a verificação se houve ou não a estipulação de parâmetros 

extralegais, os quais extrapolaram os requisitos previstos no texto legal, e foram 

elencados pelo controlador externo para ratificar ou invalidar a contratação direta 

realizada pela Administração Pública no caso concreto em análise. 

i) acessório: qual situação fática autorizou/determinou a contratação direta 

de bens e serviços pela Administração Pública? 

ii) acessório: qual a hipótese legal em que a situação fática foi enquadrada?  

iii) acessório: quem era o contratante?  

iv) acessório: quem era o contratado?  

v) acessório: a decisão do TCU foi unânime ou houve divergência? Caso 

tenha havido divergência, detalhar os pontos controversos e verificar se o 

TCU passou alguma mensagem sobre o seu “viés” nas divergências. 

vi) acessório: foi imposta alguma sanção ao administrador público 

responsável, se for o caso de contratação direta indevida? (Por exemplo, 

multa). 

Ao fim, como “núcleo final da pesquisa” (nossas conclusões) demonstraremos as 

hipóteses e conclusões sobre o “modo de ser” do TCU ao realizar o controle dos 

dispositivos supramencionados da LGL, seja invalidando as contratações administrativas, 

seja ratificando a escolha do agente público ao realizar a contratação direta. 

Registra-se que a pesquisa não busca uma análise exaustiva das decisões do TCU 

sobre as contratações diretas, seja em relação aos tipos de decisões analisadas, seja em 

relação aos problemas tratados. Fundamentalmente, o que se aponta como núcleo essencial 

da pesquisa é demonstrar por meio de casos concretos exemplificativos o “modo de ser” da 

atuação do TCU no Brasil, identificando-se os alertas/destaques/parâmetros elencados pelo 

órgão de controle externo – TCU – quando da análise de contratações diretas realizadas 

pela Administração Pública (dispensa ou inexigibilidade), por meio de decisões 

emblemáticas, as quais foram escolhidas com critério metodológico rigoroso como se 

demonstrará no item 1.4 (A metodologia da pesquisa). 

Como conclusão central, pretendemos comprovar o “modo de ser” do TCU, 

respondendo se este controlador externo atua de forma expansionista, criando requisitos 

extra legem para que as contratações diretas fossem consideradas regulares; ou se, pelo 

contrário, este órgão de controle não atua de forma expansionista, estando o foco do 

problema nas mãos do gestor público que, de fato, contrata diretamente sem ter autorização 

legal para tanto; ou, ainda, se aventaremos outras possíveis hipóteses. 



    

 

27 

 

 

1.4 A metodologia da pesquisa 

 

O método de pesquisa da seção prática de nosso trabalho combina aspectos 

dedutivos e indutivos. As decisões do TCU são as principais fontes de informações para a 

apresentação de respostas de modo sistemático aos questionamentos acima elencados (item 

1.3 O objetivo da pesquisa: questão a ser analisada).  

Sem pretensões de esgotar o tema, o que apresentamos é um refinamento do debate 

doutrinário, com uma clareza maior sobre o desenho institucional do TCU e a sua atuação 

como controlador externo das contratações diretas performadas pela Administração 

Pública. 

Especificamente sobre os materiais utilizados, o universo da nossa pesquisa pode 

ser dividido em dois: doutrinário e jurisprudencial.  

Doutrinariamente, a consulta engloba obras de autores brasileiros, em sua maioria, 

e estrangeiros. Frise-se, no tocante à doutrina estrangeira consultada, que aqui não nos 

propomos a fazer um estudo de direito comparado. Entretanto, as obras dos autores 

estrangeiros são de fundamental relevância para a demarcação de aspectos teóricos, em 

especial, no que toca aos modelos de tribunais de contas encontrados mundo afora, o que 

nos permite ter um panorama sobre o trilhar da chamada “justiça administrativa” 

globalmente. 

No tocante ao universo jurisprudencial, a principal base de dados é a pesquisa 

eletrônica disponível no site do TCU. Destaca-se que optamos por restringir o universo das 

decisões, não apenas em relação ao órgão de controle escolhido, porém também 

demarcando um filtro de pesquisa para a escolha dos acórdãos, de modo a atingirmos um 

recorte metodológico mais aprimorado.  

O filtro de pesquisa para delimitarmos nosso espaço amostral foi necessário, pois os 

números de decisões encontradas, com as “chaves de pesquisa” escolhidas em uma busca 

englobando não apenas o TCU, porém também o Supremo Tribunal Federal (STF), o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), 

mostraram-se bastante altos. Sendo assim, como primeiro recorte metodológico, 

escolhemos tratar apenas das decisões do TCU. 

Em relação ao modo de obtenção dessas decisões, como acima mencionamos, 

utilizamos o banco de acórdãos do sítio eletrônico do TCU, 

<http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm>, na seção de consulta jurisprudencial.  
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Como segundo recorte metodológico, também restringimos os parâmetros de busca 

a serem utilizados na pesquisa jurisprudencial do sítio eletrônico do TCU, consistindo-se 

na escolha pelo estudo das hipóteses descritas nos incisos I, II, IV, V, VIII, IX, X, XI, XIII, 

XVI, XXIII, XXIV e XXVI do artigo 24 da LGL e nos incisos (não taxativos) I, II e III do 

artigo 25 da LGL. Como ressaltado acima, em nosso Capítulo 4, demonstraremos os 

motivos para tal restrição e, portanto, para tal escolha temática. 

O TCU dispõe, dentre outras ferramentas, de pesquisa eletrônica por (i) 

jurisprudência selecionada em sua “pesquisa livre por expressão ou frase exata”, (ii) 

boletim de jurisprudência; e (iii) informativo de licitações e contratos. Utilizando estas três 

ferramentas de pesquisa disponíveis no site do TCU, com a aplicação entre aspas das 

expressões “contratação direta”, “dispensa de licitação” e “inexigibilidade de licitação” 

quando da busca em cada uma das três ferramentas de pesquisa, a pesquisa ainda retornava 

números muito elevados de acórdãos. 

Assim, como a pesquisa ainda restou muito ampla, decidimos utilizar um terceiro 

recorte metodológico. Aqui optamos por nos valer da pesquisa por “jurisprudência 

selecionada”, navegando no que o sítio eletrônico do TCU chama de “árvore de 

classificação”.  

A árvore de classificação da área “licitação” e do tema “dispensa de licitação” 

retornou 149 resultados, os quais serão alvo de nossa análise e serão posteriormente 

catalogados em dezesseis subtemas em nosso Capítulo 4. 

Já a árvore de classificação da área “licitação” e do tema “inexigibilidade de 

licitação” retornou 106 resultados, os quais serão alvo de nossa análise e serão 

posteriormente catalogados em nove subtemas em nosso Capítulo 4. 

Sendo assim, com a totalidade das buscas com o nosso recorte metodológico, 255 

(149 somados aos 106) resultados representam o espaço amostral de decisões analisadas 

em nossa dissertação9. 

Para demonstrar o recorte que descrevemos acima, apresentamos a seguir o 

conjunto de tabelas 1, com a totalidade das buscas que realizamos em um primeiro 

momento, quando da elaboração do projeto de pesquisa para ingresso no Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP) sem o nosso 

                                                      
9 A pesquisa no sítio eletrônico do TCU, para atualização do número de decisões que são alvo de nossa 

análise, foi realizada em 12 de junho de 2017. 
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recorte metodológico, a deixar demarcado o altíssimo número de registros encontrados10. 

Logo em seguida, encontra-se o conjunto de tabelas 2, com o espaço amostral de decisões 

analisadas em nossa dissertação (255 resultados). Confira-se: 

 

Conjunto de tabelas 1 (com a totalidade das buscas sem o nosso recorte metodológico 

final de 255 resultados) 

 

Tabela 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 A pesquisa foi realizada em 11 de agosto de 2014. A atualização desta pesquisa preliminar não se mostrou 

necessária, pois optamos por reduzir o nosso espaço amostral de casos analisados. Entretanto, acreditamos 

ser importante deixar demarcado, por meio destes números preliminares, a elevada quantidade de decisões 

sobre a nossa temática. 

 

Tribunal sob análise 

Resultados encontrados 

(Parâmetro de busca: por artigo da LGL – 

artigo 24 da LGL) 

 

TCU 

(jurisprudência sistematizada – 

pesquisa por dispositivo legal) 

496 registros 

TJ/SP Pesquisa no TJ/SP não oferece ferramenta para 

busca por artigo 

(consulta de jurisprudência – área do advogado) 

STJ 55 registros 

(Parâmetro – Número da Lei: 8666 –  

Artigo: 24) 

STF Acórdãos: 28 registros 

Repercussão Geral: Nenhum documento 

encontrado 

(Parâmetro – Nome da Lei: Lei de Licitações 1993 

– LLC 1993 – Artigo: 24) 
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Tabela 2 

 

 

Tabela 3 

 

 

Tribunal sob análise 

Resultados encontrados 

(Parâmetro de busca: por artigo da LGL – 

artigo 25 da LGL) 

 

TCU 

(jurisprudência sistematizada – 

pesquisa por dispositivo legal) 

252 registros 

TJ/SP Pesquisa no TJ/SP não oferece ferramenta para 

busca por artigo 

(consulta de jurisprudência – área do advogado) 

STJ 69 registros 

(Parâmetro – Número da Lei: 8666 –  

Artigo: 25) 

STF Acórdãos: 23 registros 

Repercussão Geral: 1 registro 

(Parâmetro – Nome da Lei: Lei de Licitações 1993 

– LLC 1993 – Artigo: 25) 

 

 

Tribunal sob análise 

Resultados encontrados 

(Parâmetro de busca: por artigo da LGL – 

artigo 26 da LGL) 

 

TCU 

(jurisprudência sistematizada – 

pesquisa por dispositivo legal) 

223 registros 

TJ/SP Pesquisa no TJ/SP não oferece ferramenta para 

busca por artigo 

(consulta de jurisprudência – área do advogado) 

STJ 19 registros 

(Parâmetro – Número da Lei: 8666 –  

Artigo: 26) 

STF Acórdãos: 7 registros 

Repercussão Geral: Nenhum documento 

encontrado 
(Parâmetro – Nome da Lei: Lei de Licitações 1993 

– LLC 1993 – Artigo: 26) 
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Tabela 4 

 

 

Tabela 5 

 

 

 

 

 

Tribunal sob análise 

Resultados encontrados 

(Parâmetro de busca: “contratação direta”) 

 

TCU 

(novo sistema de pesquisa -

pesquisa avançada – pesquisa 

livre – todas estas palavras) 

* Número de registros entre 

parênteses ao lado 

Acórdão e decisões (11090) 

Atas das Sessões (2012) 

Documentos e páginas (3486) 

Informativos de Licitações e Contratos (91) 

Normativos (55) 

Notícias (188) 

Processos (36) 

Súmulas (0) 

TJ/SP 56608 registros 

(Parâmetro inserido na “Pesquisa Livre”) 

STJ 105 registros 

(Parâmetro inserido na “Pesquisa Livre”) 

STF Acórdãos: 108 registros 

Repercussão Geral: 2 registros 

(Parâmetro inserido na “Pesquisa Livre”) 

 

 

Tribunal sob análise 

Resultados encontrados 

(Parâmetro de busca: “dispensa e licitação”) 

 

TCU 

(novo sistema de pesquisa -

pesquisa avançada – pesquisa 

livre – todas estas palavras) 

* Número de registros entre 

parênteses ao lado 

Acórdão e decisões (10815) 

Atas das Sessões (2012) 

Documentos e páginas (2229) 

Informativos de Licitações e Contratos (78) 

Normativos (59) 

Notícias (239) 

Processos (159) 

Súmulas (1) 

TJ/SP 10948 registros 

(Parâmetro inserido na “Pesquisa Livre”) 

STJ 311 registros 

(Parâmetro inserido na “Pesquisa Livre”) 

STF Acórdãos: 53 registros 

Repercussão Geral: 1 registro 

(Parâmetro inserido na “Pesquisa Livre”) 
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Tabela 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal sob análise 

Resultados encontrados 

(Parâmetro de busca: “inexigibilidade e 

licitação”) 

 

TCU 

(novo sistema de pesquisa -

pesquisa avançada – pesquisa 

livre – todas estas palavras) 

* Número de registros entre 

parênteses ao lado 

Acórdão e decisões (5447) 

Atas das Sessões (1638) 

Documentos e páginas (1222) 

Informativos de Licitações e Contratos (51) 

Normativos (40) 

Notícias (90) 

Processos (78) 

Súmulas (1) 

TJ/SP 9234 registros 

(Parâmetro inserido na “Pesquisa Livre”) 

STJ 152 registros 

(Parâmetro inserido na “Pesquisa Livre”) 

STF Acórdãos: 28 registros 

Repercussão Geral: Nenhum documento 

encontrado 

(Parâmetro inserido na “Pesquisa Livre”) 
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Tabela 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal sob análise 

 

 

Resultados encontrados 

 

TCU 

(jurisprudência sistematizada: 

pesquisa por assunto – 

“contratação direta”) 

40 registros 

TCU 

(jurisprudência sistematizada: 

pesquisa por assunto –  

“dispensa de licitação”) 

10 registros 

TCU 

(jurisprudência sistematizada: 

pesquisa por assunto –  

“inexigibilidade de licitação”) 

16 registros 

 

TCU 

(Boletim de Jurisprudência - 

“contratação direta”) 

6 registros 

 

TCU 

(Boletim de Jurisprudência - 

“dispensa de licitação”) 

5 registros 

 

TCU 

(Boletim de Jurisprudência - 

“inexigibilidade de licitação”) 

4 registros 

 

TCU 

(Informativo de Licitações e 

Contratos –  

“contratação direta”) 

91 registros 

 

TCU 

(Informativo de Licitações e 

Contratos –  

“dispensa de licitação”) 

78 registros 

 

TCU 

(Informativo de Licitações e 

Contratos –  

“inexigibilidade de licitação”) 

51 registros 
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Tabela 8 

 

* Esta tabela de número 8 é referente à atualização da tabela anterior de número 7. Tal 

atualização foi feita, pois o setor de catalogação de jurisprudência do TCU implementou 

novos indexadores e, como pode ser constatado, o número de registros aumentou com a 

referida mudança. 

 

 

Tribunal sob análise - TCU 

 

 

Resultados encontrados 

 

TCU 

(Jurisprudência selecionada: 

expressão ou frase exata – 

“contratação direta”) 

387 registros 

TCU 

(Jurisprudência selecionada: 

expressão ou frase exata – 

“dispensa de licitação”) 

125 registros 

TCU 

(Jurisprudência selecionada: 

expressão ou frase exata – 

“inexigibilidade de licitação”) 

174 registros 

 

TCU 

(Boletim de Jurisprudência - 

“contratação direta”) 

28 registros 

 

TCU 

(Boletim de Jurisprudência - 

“dispensa de licitação”) 

18 registros 

 

TCU 

(Boletim de Jurisprudência - 

“inexigibilidade de licitação”) 

13 registros 

 

TCU 

(Informativo de Licitações e 

Contratos –  

“contratação direta”) 

110 registros 

 

TCU 

(Informativo de Licitações e 

Contratos –  

“dispensa de licitação”) 

96 registros 

 

TCU 

(Informativo de Licitações e 

Contratos –  

“inexigibilidade de licitação”) 

59 registros 
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Conjunto de tabelas 2 (com a totalidade das buscas utilizando o nosso recorte 

metodológico – representa o espaço amostral de decisões analisadas em nossa dissertação) 

 

Tabela 9 

 

 

Tabela 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal sob análise - TCU 

 

 

Resultados encontrados 

 

 

TCU 

Jurisprudência Selecionada: 

 

Navegação por árvore de 

classificação 

 

Área: Licitação  

 

 Tema: Dispensa de licitação 

 

 

Acórdãos: 149 registros 

 

 

 

Tribunal sob análise - TCU 

 

 

Resultados encontrados 

 

 

TCU 

Jurisprudência Selecionada: 

 

Navegação por árvore de 

classificação 

 

Área: Licitação  

 

 Tema: Inexigibilidade de 

licitação 

 

 

Acórdãos: 106 registros 
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Tabela 11 

 

Ainda, um problema metodológico identificado na pesquisa das decisões do TCU 

que compõem o nosso espaço amostral anteriormente delineado no “conjunto de tabelas 2” 

foi a categorização utilizada pelo sítio eletrônico, especialmente, no que se refere ao modo 

de indexar as decisões. A indexação sem sistematização traz o risco de algumas decisões 

importantes escaparem da nossa seleção de acórdãos, pois caso tenham sido indexadas 

incorretamente, não figurarão em nosso espaço amostral. 

No mais, a análise destes dados jurisprudenciais apresentados no “conjunto de 

tabelas 2” foi organizado com base em formulário previamente estabelecido para obtermos 

maior rigor metodológico.  

O formulário foi preparado de acordo com os questionamentos apontados no item 

1.3 (O objetivo da pesquisa: questão a ser analisada) e sua uniformização foi essencial para 

se ter uma base de dados completa e capaz de sustentar as conclusões sobre o “modo de 

ser” do TCU. Confira-se o modelo que elaboramos11: 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Destaca-se que o conjunto de formulários preenchidos com as decisões analisadas foi tabulado em formato 

de planilha no excel (.xls), de modo a gerar as informações e os dados gráficos apresentados em nosso 

Capítulo 4, por meio da utilização dos “filtros” disponíveis nesta ferramenta de trabalho. 

 

Tribunal sob análise - TCU 

 

 

Espaço amostral da presente dissertação 

 

 

TCU 

Jurisprudência Selecionada: 

 

Navegação por árvore de 

classificação 

 

Área: Licitação  

 

Temas:  

Dispensa de licitação e 

Inexigibilidade de licitação 

 

 

Total de acórdãos: 255 registros 
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Modelo de Formulário para análise dos casos 

[Dados do acórdão] 

 1.1. Número do acórdão 

 1.2. Tipo de processo 

1.3. Data de julgamento 

 1.4. Área  

 1.5. Tema 

 1.6. Subtema 

 1.7. Ministro autor da tese/enunciado 

1.8. Enquadramento legal 

1.9. Tese/enunciado 

 

[Dados acessórios] 

[i] acessório: qual situação fática autorizou/determinou a contratação direta de bens 

e serviços pela Administração Pública? 

[ii] acessório: quem era o contratante?  

[iii] acessório: quem era o contratado?  

[iv] acessório: a decisão do TCU foi unânime ou houve divergência? Caso tenha 

havido divergência, detalhar os pontos controversos e verificar se o TCU passou alguma 

mensagem sobre o seu “viés” nas divergências. 

[v] acessório: foi imposta alguma sanção ao administrador público responsável, se 

for o caso de contratação direta indevida? (por exemplo, multa). 

 

[Perguntas Principais] 

[a] objetivo principal: quais são os alertas/destaques/parâmetros elencados pelo 

órgão de controle externo – TCU – quando analisou a contratação direta realizada pela 

Administração Pública?  

[b] objetivo principal: a verificação se houve ou não a estipulação de parâmetros 

extralegais, os quais extrapolaram os requisitos previstos no texto legal, e foram elencados 

pelo controlador externo para ratificar ou invalidar a contratação direta realizada pela 

Administração Pública no caso concreto em análise. 
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2 O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

ODETE MEDAUAR
12  destaca que o significado de controle incidente sobre as 

atividades da Administração Pública está na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, em seu artigo 15, já continha o seguinte preceito: “A sociedade tem o 

direito de pedir conta, a todo agente público, quanto à sua administração”. Menciona, 

ainda, a relação da possibilidade de controle e de controlabilidade com democracia e a 

incontrolabilidade com o arbítrio, lembrando a lição de NORBERTO BOBBIO
13. 

O termo controle é originário do latim contra, preposição com o mesmo sentido 

atual, e rotulus, que significa rolo, escrito, registro. Como assevera JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO FILHO
14, com a junção dos termos, a ideia consistia na ação de verificar os 

escritos e as contas dos registros ou rolos. Até hoje o sentido latino não foi em muito 

alterado e a noção de controle envolve, efetivamente, a de verificação, a de fiscalização e a 

de tomada de contas.  

Na atualidade, o termo controle guarda relação íntima com o termo transparência15. 

Isso porque, com a abertura da possibilidade oferecida a todos de tudo conhecer e, ainda, 

indagando as razões e os motivos que levaram a determinado comportamento da 

                                                      
12  MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. p. 15. 
13 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio 

Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 88-95. O autor coloca que quando fala do poder oculto do 

autocrata não se refere ao seu aspecto exterior. Quanto mais é absoluto, tanto mais o príncipe deve aparecer 

ao externo com sinais inconfundíveis de seu poderio: a residência em plena cidade, a coroa, o cetro e as 

outras insígnias reais, a magnificência das vestes, o cortejo dos nobres, a escolta armada, a ostentação de 

símbolos em sentido próprio “vistosos”, os arcos do triunfo à sua passagem, as cerimônias solenes para tornar 

públicos os principais momentos da sua vida privada, núpcias, nascimentos e mortes (em singular contraste 

com o caráter secreto dos atos públicos). À visibilidade luminosa, quase cegante, do ator, necessária para 

infundir um sentimento de respeito e de temor reverenciar pelo dono da vida e da morte dos próprios súditos, 

deve corresponder a opacidade da ação necessária para garantir-lhe a incontrolabilidade e a arbitrariedade 

(grifo nosso). Ainda, em relação à controlabilidade coloca que entende-se que a maior ou menor relevância 

da opinião pública entendida como opinião relativa aos atos públicos, isto é, aos atos próprios do poder 

público que é por excelência o poder exercido pelos supremos órgãos decisórios do estado, da “res publica”, 

depende da maior ou menor oferta ao público, entendida esta exatamente como visibilidade, cognocibilidade, 

acessibilidade e, portanto, controlabilidade dos atos de quem detém o supremo poder. A publicidade assim 

entendida é uma categoria tipicamente iluminista na medida em que representa bem um dos aspectos da 

batalha de quem se considera chamado a derrotar o reino das trevas: onde quer que tenha ampliado o próprio 

domínio, a metáfora da luz e do clareamento (da Aufklarung ou do Enlightment) ajusta-se bem à 

representação do contraste entre poder visível e poder invisível (...) (grifo nosso). 
14  ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Controle da 

administração pública e responsabilidade do Estado. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Tratado de 

Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 7. p. 27. 
15 Odete Medauar coloca que o tema do controle se liga à questão da visibilidade ou transparência no 

exercício do poder estatal, sobretudo da Administração Pública, inserida no Poder Executivo, sendo para ela, 

hoje o poder hegemônico. In: MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 20. ed. rev. atual. ampl. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 443. 
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Administração Pública, a atividade de controle ganhou enorme força como tarefa 

pertencente à essência dos regimes democráticos e do Estado Democrático de Direito. 

Possibilitou-se, enfim, que todas as instituições e agentes estivessem sob verificação 

constante e, com isso, instrumentalizou-se o controle social sobre as coisas públicas (res 

pública). 

Como bem acentuou MANUEL MARIA DIEZ
16, a Administração Pública tem vários 

fins, um deles e, ainda, dos mais importantes, é o de controle de sua própria atividade. 

Sendo assim, como definição atual de controle da Administração Pública, podemos 

dizer que  

 
consiste na prática de atos previstos no ordenamento jurídico, por 

entidades e pessoas credenciadas, com o propósito de constatar a 

obediência, pela Administração, das determinações que lhe são impostas 

pelas normas jurídicas aplicáveis, assim como para prescrever ou 

recomendar a aplicação de reparos e sanções apropriados, na hipótese de 

desatendimento às obrigações delas exigidas.17  

 

Trata-se, pois,  

 
de um dever que o próprio ordenamento jurídico atribui a determinadas 

entidades e agentes, como também de uma faculdade que se atribui a 

determinadas pessoas, estranhas à Administração, para o fim de serem 

detectados, num primeiro momento, os atos ilegais, inconvenientes ou 

inoportunos, e, num segundo instante, suprimidos ou conformados ao 

ordenamento, de acordo com os procedimentos peculiares a cada uma das 

situações enfrentadas. 18 

 

Neste mesmo sentido, para definir o termo controle, agora mais refinado e 

consistente na expressão “controle administrativo”, MARCIO PESTANA
19

 coloca que o 

controle administrativo é entendido como o poder-dever que o ordenamento jurídico 

confere à entidade pública e a determinados agentes instalados não só no Poder Executivo, 

mas também nos segmentos administrativos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Tribunais 

de Contas e Ministério Público, para fiscalizar e corrigir os atos praticados pela própria 

entidade e seus agentes, sob a ótica da sua legalidade, da sua conveniência e da sua 

oportunidade. 

                                                      
16 DIEZ, Manuel Maria. Manual de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Editora Plus Ultra, 1980. p. 36. 
17 PESTANA, Marcio. Direito Administrativo Brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2012. p. 

623. 
18 Ibid., p. 624. 
19 Ibid., p. 626-627. 
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No mais, importante comentário é apresentado por JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO 

FILHO
20, ao colocar que o controle administrativo (diferentemente do controle político21) da 

Administração Pública tem dois pilares de sustentação. 

O primeiro deles é o princípio da legalidade, reconhecidamente o mais importante 

em termos de função administrativa, pois como a administração ao administrar aplica a lei 

ex officio22 , é necessário que tenha em mãos instrumentos eficientes para controlar a 

legalidade das condutas administrativas. 

O outro princípio de relevo é o das políticas administrativas, ou seja, o poder que 

tem a Administração Pública de estabelecer suas diretrizes, suas metas, suas prioridades e 

seu planejamento para que a atividade administrativa seja desempenhada da forma mais 

eficiente e rápida possível. Ou seja, aqui, não se pode perder de vista que o único alvo da 

atuação administrativa é o interesse público e, assim, é este mesmo interesse que exige o 

controle da Administração Pública, não somente em sede de legalidade, mas também no 

                                                      
20 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1000-1001. 
21 José dos Santos Carvalho Filho rememora que o controle do Estado pode ser exercido através de duas 

formas distintas. De um lado, temos o controle político, aquele que tem por base a necessidade de equilíbrio 

entre os poderes estruturais da República – o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nesse controle, cujo 

delineamento se encontra na Constituição, pontifica o sistema de freios e contrapesos, nele se estabelecendo 

normas que inibem o crescimento de qualquer um deles em detrimento de outro e que permitem a 

compensação de eventuais pontos de debilidade para não deixá-lo sucumbir à força de outro. Enfim, reitera 

que são realmente freios e contrapesos dos poderes políticos. No mais, coloca que esse tipo de controle 

nasceu da célebre teoria da separação de poderes, preconizada por Locke e Montesquieu nos séculos XVII e 

XVIII. Montesquieu, em sua obra O espírito das leis, sustentava que era necessário que um poder detivesse o 

outro e que todos deveriam atuar harmonicamente. O poder soberano é uno e indivisível, mas suas funções 

devem ser diversificadas, e para cada uma delas deve ser criado um órgão próprio, que vem a ser o poder. E é 

nesse sentido que dispõe o artigo 2º da CF/88: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 

o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” Continua o mencionado autor, relembrando que vários são os 

casos que traduzem o controle político do Estado exercido entre os seus poderes. O Executivo, por exemplo, 

controla o Legislativo através do veto aos projetos oriundos desse poder (cf. artigo 66, § 1º, da CF/88). O 

Legislativo, por sua vez, controla o Executivo através da rejeição ao veto do Chefe deste poder (cf. artigo 66, 

§ 4º, da CF/88). O Judiciário controla a ambos pelo controle da legalidade e da constitucionalidade de seus 

atos. Mas, apesar disto, é o Chefe do Executivo que, exercendo o controle político sobre o Judiciário, nomeia 

os integrantes dos mais altos Tribunais do país (cf. artigo 101, parágrafo único, da CF/88; artigo 104, 

parágrafo único, da CF/88; artigo 107, da CF/88, etc.). O Legislativo também controla o Judiciário, como é o 

caso do controle financeiro e orçamentário (artigo 70, da CF/88). Ao fim e ao cabo, o que ressalta de todos 

esses casos é a demonstração do caráter que tem o controle político: seu objetivo é a preservação e o 

equilíbrio das instituições democráticas do país. Já o controle administrativo tem linhas diversas, pois nele 

não se procede a nenhuma medida para estabilizar poderes políticos, mas, ao contrário, se pretende alvejar os 

órgãos incumbidos de exercer uma das funções do Estado – a função administrativa. Sendo assim, enquanto o 

controle político relaciona-se com as instituições políticas, o controle administrativo é direcionado às 

instituições administrativas. Esse controle administrativo consuma-se de vários modos, podendo-se 

exemplificar com a fiscalização financeira das pessoas da Administração Direta e Indireta; com a verificação 

da legalidade, ou não, dos atos administrativo; com a conveniência e oportunidade de condutas 

administrativas, etc. Importante salientar que todos os mecanismos de controle neste caso são empregados 

com vistas à função, aos órgãos e aos agentes administrativos. In: CARVALHO FILHO, José dos Santos. 

Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 999-1000. 
22 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 1979. p. 4-5. 
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que diz respeito aos objetivos a serem alcançados através da sua função de gerir os 

negócios da coletividade. 

Com base nestes dois princípios, chega-se a uma definição de controle da 

Administração Pública como sendo “o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos 

por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade 

administrativa em qualquer das esferas de poder.” 23 

Como visto anteriormente, o núcleo do termo controle da Administração Pública 

está na palavra “fiscalização” e, ainda, na expressão “prestação de contas” (consequente do 

verbo fiscalizar – com a fiscalização possibilita-se o processo de prestação de contas dos 

atos e escolhas da Administração Pública para a sociedade). Este controle é exercido pelo 

Executivo e pelos órgãos do Legislativo e do Judiciário, tendo como objetivo confirmar 

(ratificar), rever ou alterar atos administrativos, conforme aspectos de legalidade ou de 

conveniência e oportunidade para a Administração Pública. 

Como definido por JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
24, “a fiscalização consiste 

no poder de verificação que se faz sobre a atividade dos órgãos e dos agentes 

administrativos, bem como em relação à finalidade pública que deve servir de objeto para a 

Administração”. Envolve, portanto, um poder para verificar e corrigir as condutas 

administrativas, seja porque tenham violado normas legais, seja porque haja a necessidade 

de alterar alguma linha das políticas administrativas para que melhor seja atendido o 

interesse coletivo. 

Após entendido o termo controle da Administração Pública e definido seu núcleo 

fundamental, cabe salientar que a abrangência do controle é ampla e engloba toda a 

atividade administrativa.  

Ademais, quanto ao objetivo da função de controle, este tem intrínseca relação com 

o instituto da garantia jurídica. É notório o fato de que cabe à Administração Pública gerir 

os interesses coletivos, sendo ela livre para fazê-lo. Entretanto, deve sempre atuar em 

conformidade com os padrões fixados na lei (legalidade positiva) e buscar o interesse da 

coletividade. Sendo assim, os mecanismos de controle vêm a assegurar a garantia dos 

administrados e da própria Administração Pública, no sentido de conseguir alcançar estes 

objetivos e, ainda, não vulnerar interesses subjetivos dos administrados nem as finalidades 

da Administração Pública, tendo como fim maior a supremacia do interesse público.  

                                                      
23 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1001. 
24 Ibid., p. 1001. 
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Na lição de DIÓGENES GASPARINI
25 , “é exatamente através do controle que os 

administrados e a Administração podem aferir a legitimidade ou a conveniência das 

condutas administrativas, e por essa razão essa possibilidade espelha, sem a menor dúvida, 

uma garantia para ambos”. 

Como aspecto introdutório, ainda resta frisar que a natureza jurídica do controle é a 

de princípio fundamental da Administração Pública26.  

O Decreto-lei nº 200/67, conhecido como o estatuto da reforma administrativa 

federal, relacionou cinco princípios fundamentais aos quais deverá estar atrelada a 

Administração Pública: o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de 

competência e, finalmente, o controle27.  

Como se vê, o controle está inserido entre os seus princípios fundamentais. O 

aludido diploma legal pretendeu considerar o controle como indispensável à execução das 

atividades administrativas do Estado, chegando mesmo a registrar que deverá exercer-se 

em todos os níveis e em todos os órgãos28. Estamos a dizer, portanto, que o controle, como 

princípio fundamental, com caráter de indispensabilidade, não poderá ser recusado por 

nenhum órgão administrativo.  

Como afirma, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
29, o espírito da lei é inverso, isto 

é, serve para estimular órgãos e agentes a desenvolverem métodos cada vez mais eficientes 

para um melhor controle da Administração Pública. Ainda, observa que o princípio, 

conquanto esteja previsto em legislação federal, deve ser observado por todas as demais 

entidades federativas independentemente de lei, porque a gestão de interesses alheios, 

como é o caso da Administração, implica naturalmente a prestação de contas de ações e 

resultados aos titulares dos mesmos interesses, no caso a coletividade. 

 

                                                      
25 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Editora Saraiva, 1992. p. 546. 
26 Neste sentido defende: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. 

rev. ampl. atual. São Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1002-1003. 
27  Título II do Decreto-lei nº 200/67 (Dos princípios fundamentais) em seu artigo 6º dispõe que: As 

atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: I – Planejamento; II 

– Coordenação; III – Descentralização; IV – Delegação de Competência; V – Contrôle. (grifo nosso). 
28 Capítulo V do Título II do Decreto-lei nº 200/67 (Do controle) dispõe que: (i) artigo 13. O contrôle das 

atividades da Administração Federal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, 

compreendendo, particularmente: a) o contrôle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 

observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado; b) o contrôle, pelos órgãos 

próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares; 

c) o contrôle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da União pelos órgãos próprios do 

sistema de contabilidade e auditoria; e (ii) artigo 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante 

simplificação de processos e supressão de contrôles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo 

custo seja evidentemente superior ao risco. (grifo nosso). 
29 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1002-1003. 
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2.1 Modalidades de controle da Administração Pública 

 

2.1.1 Uma distinção necessária entre o controle externo e o controle interno 

 

Na doutrina, diversas são as modalidades de controle apresentadas pelos autores. 

Ainda, múltiplas são as classificações destas modalidades de controle (categorizações – 

colocando-se em “caixas” separadas as modalidades de controle segundo algum critério 

eleito)30. 

Para os propósitos deste trabalho, elegemos apresentar duas classificações.  

A primeira, a classificação das modalidades apresentada por MARIA SYLVIA 

ZANELLA DI PIETRO
31. A autora elenca os vários critérios que existem para classificar as 

modalidades de controle. Quanto ao órgão que o exerce, o controle pode ser 

administrativo, legislativo ou judicial. Quanto ao momento que se efetua, pode ser prévio, 

concomitante ou posterior. O controle, ainda, pode ser interno ou externo, consoante 

decorra de órgão integrante ou não da própria estrutura em que se insere o órgão 

controlado. E, por fim, pode ser de legalidade ou de mérito, conforme o aspecto da 

atividade administrativa a ser controlada. 

A segunda, a classificação das modalidades apresentada por JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO FILHO
32 . O autor elenca seis critérios para classificar as modalidades de 

controle. O primeiro deles é quanto à natureza do controlador e, então, o controle poderá 

ser legislativo, judicial ou administrativo. O segundo deles é quanto à extensão do controle 

e, então, o controle poderá ser interno e externo. O terceiro deles é quanto à natureza do 

controle e, então, o controle poderá ser de legalidade e de mérito. O quarto deles é quanto 

ao âmbito da Administração e, então, o controle poderá ser por subordinação ou por 

vinculação. O quinto deles é quanto à oportunidade e, então, o controle poderá ser prévio, 

                                                      
30 Para um estudo detalhado da concepção segundo a qual as modalidades de controle variam de acordo com 

o critério levado em conta para sua sistematização, ver: GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17. 

ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 1039. O autor, ao fim e ao cabo, acaba por distinguir as modalidades 

em relação ao órgão que exerce o controle (administrativo, legislativo e judiciário); quanto ao objeto 

(legalidade e mérito); e, finalmente, quanto ao órgão controlador (interno ou externo). Já Miguel Seabra 

Fagundes apresenta um tríplice sistema de controle das atividades estatais, baseando-se naquele que o realiza: 

controle administrativo, controle legislativo e controle jurisdicional. Para maiores detalhamentos, ver: 

FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2005. p. 124-125. 
31 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

p. 908-909. 
32 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1003-1007. 



    

 

45 

 

 

concomitante ou posterior. O sexto e último deles é quanto à iniciativa e, então, o controle 

poderá ser de ofício ou provocado. 

Aqui, interessa-nos demonstrar a distinção consoante decorra de órgão integrante 

ou não da própria estrutura em que se insere o órgão controlado ou, em outras palavras, 

com outro critério para as mesmas modalidades, quanto ao aspecto da extensão do 

controle, dividindo-se, como mencionamos acima, em controle interno e controle externo. 

Para MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
33, é interno o controle que cada um dos 

poderes exerce sobre seus próprios atos e agente. É externo o controle exercido por um dos 

poderes sobre o outro, como também o controle da Administração Direta sobre a Indireta. 

Em sua visão, a CF/88, no capítulo concernente à fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária, prevê o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com o auxílio do 

Tribunal de Contas (artigo 71, da CF/8834) e o controle interno que cada poder exercerá 

sobre seus próprios atos (artigos 70 e 74, da CF/8835).   

                                                      
33 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

p. 908-909. 
34 Artigo 71, da CF/88. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá 

ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 

federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 

prejuízo ao erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 

administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas 

as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, 

reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 

concessório; 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de 

inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 

nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no 

inciso II; 

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de 

forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por 

qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções 

previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da 

lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e 

ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, 

de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 
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Afirma, ainda, que o controle interno é feito, normalmente, pelo sistema de 

auditoria, que acompanha a execução do orçamento, verifica a legalidade na aplicação do 

dinheiro público e auxilia o Tribunal de Contas no exercício de sua missão constitucional. 

Aponta também que o artigo 74 da CF/88 inovou de várias maneiras: primeiro, ao deixar 

claro que cada um dos poderes terá um sistema de controle interno; segundo, ao prever que 

este sistema se exercerá de forma integrada entre os três poderes; terceiro, ao estabelecer a 

responsabilidade solidária dos responsáveis pelo controle quando, ao tomarem 

conhecimento da irregularidade, deixarem de dar ciência ao Tribunal de Contas (artigo 74, 

§ 1º, da CF/88); por fim, ao colocar o Tribunal de Contas como uma espécie de ouvidor 

geral a quem os cidadãos, partidos políticos, associações ou sindicatos podem denunciar 

irregularidades ou ilegalidades (artigo 74, § 2º, da CF/88). 

Já quanto ao controle externo a mesma autora aponta que foi consideravelmente 

ampliado na atual Constituição, conforme se verifica do artigo 71, da CF/88. O controle 

externo compreende as funções: (i) de fiscalização financeira propriamente dita; (ii) de 

consulta; (iii) de informação; (iv) de julgamento; (v) sancionatórias; (vi) corretivas; e, por 

fim, (vii) de ouvidor36.    

                                                                                                                                                                 
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas 

previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. 
35 Artigo 70, da CF/88. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União 

e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 

externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, 

em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Artigo 74, da CF/88. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema 

de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e 

dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da 

União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 
36 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

p. 924-925. Interessante destacar o detalhamento das funções inseridas no controle externo realizado pela 

autora. Confira-se: “1. fiscalização financeira propriamente dita, quando faz ou recusa o registro de atos de 

admissão de pessoal e excetuadas as nomeações para cargo em comissão) ou de concessão inicial de 

aposentadoria, reforma ou pensão; quando faz inquéritos, inspeções e auditorias; quando fiscaliza a aplicação 
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No mais, destaca-se, tanto em relação ao controle interno, quanto ao controle 

externo que o artigo 70, da CF/88, permite-nos inferir algumas normas em relação a essas 

duas modalidades de controle. Confira-se37:  

 
1. Quanto à atividade controlada, a fiscalização abrange a contábil, a 

financeira, a orçamentária, a operacional e a patrimonial; isto permite a 

verificação da contabilidade, das receitas e despesas, da execução do 

orçamento, dos resultados e dos acréscimos e diminuições patrimoniais. 

2. Quanto aos aspectos controlados, compreende: I - controle de 

legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 

realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 

obrigações; II - controle de legitimidade, que a Constituição tem como 

diverso da legalidade, de sorte que parece assim admitir exame de mérito 

a fim de verificar se determinada despesa, embora não ilegal, fora 

legítima, tal como atender a ordem de prioridade, estabelecida no plano 

plurianual; III - controle de economicidade, que envolve também 

questão de mérito, para verificar se o órgão procedeu, na aplicação da 

despesa pública, de modo mais econômico, atendendo, por exemplo, uma 

adequada relação custo-benefício; IV - controle de fidelidade funcional 

dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos; V 

- controle de resultados de cumprimento de programas de trabalho e 

de metas, expresso em termos monetários e em termos de realização de 

obras e prestação de serviços (cf. José Afonso da Silva, 2003: 72 7);  

3. Quanto às pessoas controladas, abrange União, Estados, Municípios, 

Distrito Federal e entidades da Administração Direta e Indireta, bem 

como qualquer pessoa física ou entidade pública, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou 

                                                                                                                                                                 
de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 

congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 2. de consulta, quando emite parecer prévio sobre 

as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República; 3. de informação, quando as presta ao 

Congresso Nacional, a qualquer de suas Casas, ou a qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções 

realizadas; 4. de julgamento, quando “julga” as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário Público; embora o dispositivo fale em “julgar” (inciso II do 

art. 71), não se trata de função jurisdicional, porque o Tribunal apenas examina as contas, tecnicamente, e 

não aprecia a responsabilidade do agente público, que é de competência exclusiva do Poder Judiciário; por 

isso se diz que o julgamento das contas é uma questão prévia, preliminar, de competência do Tribunal de 

Contas, que antecede o julgamento do responsável pelo Poder Judiciário; 5. sancionatórias, quando aplica aos 

responsáveis, nos casos 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; 6. corretivas, 

quando assina prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da 

lei, se verificada ilegalidade; e quando susta, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 

decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; nos termos do § 1º do artigo 71, no caso de contrato, o 

ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder 

Executivo, as medidas cabíveis; pelo § 2º, se o Congresso ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não 

efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito; isto constitui inovação da 

Constituição de 1988, já que, na anterior, a decisão final, de natureza puramente política, ficava com o 

Congresso Nacional; 7. de ouvidor, quando recebe denúncia de irregularidades ou ilegalidades, feita pelos 

responsáveis pelo controle interno ou por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, nos 

termos do artigo 74, §§ lº e 2º.” (grifo nosso). 
37 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

p. 923-924. 
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pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações 

de natureza pecuniária;  

4. A fiscalização compreende os sistemas de controle externo, que 

compete ao Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, e de 

controle interno exercido por cada um dos Poderes. 

 

A referida autora ainda salienta que  

 
nos âmbitos estadual e municipal, as normas sobre fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária aplicam-se aos respectivos Tribunais e 

Conselhos de Contas, conforme artigo 7538. Com relação aos Municípios, 

o artigo 31 da Constituição 39  prevê o controle externo da Câmara 

Municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas, onde houver. Pelo § 

2º, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas anuais 

do Prefeito só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da 

Câmara Municipal. E o § 3º contém uma inovação, ao determinar que as 

contas dos Municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição 

de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá 

questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. É mais uma hipótese de 

participação popular no controle da Administração.40 

  

Já para JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
41, o segundo autor que mencionamos 

em nossa classificação, o controle interno é aquele exercido por órgãos de um poder sobre 

condutas administrativas produzidas dentro de sua esfera. Desse modo, o controle que um 

órgão ministerial exerce sobre os vários departamentos administrativos que o compõem se 

caracteriza como interno, e isso porque todos integram o Poder Executivo. No Judiciário, 

por exemplo, é controle interno o que a Corregedoria exerce sobre os atos dos 

serventuários da Justiça.  

                                                      
38 Artigo 75, da CF/88. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, 

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

Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão 

integrados por sete Conselheiros. 
39  Artigo 31, da CF/88. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da 

lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 

Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, 

só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer 

contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 
40 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

p. 925. 
41 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1003-1004. 
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Ainda, no que tange ao controle externo, este ocorre quando o órgão fiscalizador se 

situa em Administração diversa daquela de onde a conduta administrativa se originou. De 

relevo mencionar que afirma o referido autor que é o controle externo que dá bem a 

medida da harmonia que deve reinar entre os poderes, como o impõe o artigo 2º da CF/88. 

Coloca que por envolver aspectos que de alguma forma atenuam a independência entre 

eles, esse tipo de controle está normalmente contemplado na Constituição Federal. É o 

caso, menciona, do controle do Judiciário sobre atos do Executivo em ações judiciais. Ou 

do controle do Legislativo, pelo Tribunal de Contas sobre atos de gestão financeira da 

administração dos demais poderes. 

À título complementar – e não exaustivo – às duas classificações mencionadas, 

frisa-se que ODETE MEDAUAR
42, ao fazer referência à doutrina estrangeira sobre este tema, 

elege, em especial, o critério do agente controlador, isto é, do órgão, do ente, da instituição 

ou da pessoa que exerce a atividade de controle sobre a Administração Pública, para 

classificar o controle como interno ou externo43. A autora coloca que o controle realizado 

por agente que integra o corpo da Administração Pública classifica-se como controle 

interno, como exemplo cita o controle hierárquico, a tutela administrativa, a fiscalização 

realizada por inspetorias, supervisões e ouvidorias44. Por outro lado, o controle realizado 

por órgão, agente ou instituição que são estranhos à estrutura da Administração Pública, 

classifica-se como controle externo e, como exemplo, menciona a atuação do Tribunal de 

Contas (órgão técnico-jurídico) ou instituições políticas (partidos políticos).  

Para os propósitos do nosso trabalho é de fundamental relevância bem demonstrar a 

distinção entre o controle externo e o controle interno como demarcado acima45.  

                                                      
42  MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. p. 44-47. 
43 Neste mesmo sentido, Edmir Netto de Araujo. O autor também considera como o mais relevante o critério 

de classificação que divide o controle nas modalidades de interno e externo. Para ele, este critério deve ter 

precedência sobre os demais, quer por abranger elementos de todos os outros, quer por focalizar 

estruturalmente os mecanismos de controle da Administração Pública. In: ARAUJO, Edmir Netto de. Curso 

de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 1182.  
44 Para uma abordagem interessante sobre o controle interno na perspectiva de sua finalidade (finalidade de 

atestar a legitimidade e a oportunidade da forma e o fim da atuação pública, sendo ao mesmo tempo uma 

prerrogativa e um dever), ver: DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 10. ed. Buenos Aires: Editora 

Ciudad Argentina, 2004. p. 172.   
45 Apesar de consideramos de fundamental relevância a distinção entre o controle externo e o controle interno 

para os fins de nosso trabalho, salienta-se que não discordamos de Floriano de Azevedo Marques Neto ao 

afirmar que “(...). O controle da Administração Pública transcende em muito o debate em torno do controle 

interno ou externo da atividade administrativa, a delimitação das competências das Cortes de Contas ou 

mesmo os procedimentos voltados a coibir desvios e desmandos na ação dos agentes públicos (servidores ou 

agentes políticos). A dimensão do controle envolve mesmo a própria configuração do Estado Moderno. (...).” 

(grifos nossos). In: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios do controle da 

Administração Pública. Revista Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 09, n. 

100, abril. 2010. 
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De fato, com algumas nuances, a maioria da doutrina brasileira considera como 

classificação primária a divisão entre controle externo e controle interno. CELSO ANTÔNIO 

BANDEIRA DE MELLO, reconhecendo a importância do controle como elemento de 

relevante envergadura institucional afirma que “no Estado Democrático de Direito a 

Administração Pública sujeita-se a múltiplos controles, no afã de impedir-lhe que desgarre 

de seus objetivos, que desatenda as balizas legais e ofenda os interesses públicos ou dos 

particulares”.46 

Destacamos, por fim, que o controle interno (aquele exercido sobre qualquer 

entidade da Administração Pública na relação de subordinação hierárquica – dentro da 

própria pessoa jurídica; por tutela – do Executivo sobre a entidade da administração 

indireta ou descentralizada47; ou por autotutela administrativa sobre seus próprios atos e 

agentes – poder de revisão de seus próprios atos) não será alvo de nosso estudo prático, já 

o controle externo (aquele realizado, nos termos constitucionais, por outro poder, diverso 

daquele que é controlado, abrangendo além do controle parlamentar direto pelo Poder 

Legislativo, o controle pelos Tribunais de Contas, o controle exercido pelo Poder 

Judiciário e, ainda, o controle popular ou social como forma democrática de fiscalização), 

em especial, aquele realizado pelo TCU sobre os contratos firmados com dispensa ou 

inexigibilidade de licitação pela Administração Pública, será o nosso foco. 

Uma nota, entretanto, se faz necessária: apesar do controle interno não ser alvo do 

nosso estudo prático, reconhecemos que muito mais importante que apenas o recorte 

teórico feito acima entre “controle interno e controle externo”, na prática, ou seja, no dia a 

dia dos gestores públicos, o que tem fundamental relevância é a necessidade de diálogo, de 

                                                      
46 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2016. p. 965.   
47 Aqui, importante mencionar a distinção realizada por José dos Santos Carvalho Filho. O autor afirma que 

como o sistema de controle é, em tese, muito complexo, pode ocorrer que, dentro da estrutura do poder, o 

controle não seja exercido por órgão de hierarquia superior, mas sim por órgão ou pessoa situados em 

estrutura diversa. Apenas à guisa de exemplo, é o que sucede com o controle de entidades da Administração 

Indireta pela respectiva Administração Direta. Na esfera federal, são os Ministérios que, em princípio, 

desempenham a fiscalização, fazendo-o em relação às entidades com funções conexas. Esse controle é 

interno, já que exercido dentro do mesmo poder, no caso o Executivo, envolvendo a função administrativa. 

Internamente, contudo, haverá uma exterioridade, porquanto o controlador integra estrutura de pessoa 

jurídica diversa (na hipótese a União), o que se diferencia do controle interno oriundo de órgão superior da 

mesma organização. Por fim, corrobora que é apenas uma questão de organização do poder, sendo que o 

importante é saber que o controle vem do mesmo poder e provém de órgão administrativo. In: ALMEIDA, 

Fernando Dias Menezes de; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Controle da administração pública e 

responsabilidade do Estado. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Tratado de Direito Administrativo. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 7. p. 41. 
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intercâmbio e de metas comuns entre o controle externo e o controle interno. Seria mais 

producente, portanto, que as instituições de controle agissem de forma sincronizada48. 

CARLOS VINÍCIUS ALVES RIBEIRO, neste aspecto, coloca que se o fim do controle é 

controlar o ato administrativo, o ponto de partida parece ser comum tanto para o controle 

interno quanto para o controle externo. Não obstante isso, menciona o autor  

 
o ordinário é que o controle interno aja como maquiador dos atos 

praticados pelos seus próprios órgãos na tentativa de sonegar das 

instâncias de controle externo dados, fatos ou vícios que poderiam gerar 

uma sindicância muitas vezes impeditiva da prática ou da consumação 

dos efeitos do ato.49 

 

Ao fim e ao cabo, o que queremos deixar bem demarcado é o fato de que a 

conjunção entre essas duas modalidades de controle facilitaria o controle mais eficiente dos 

atos administrativos. A colaboração do controlador interno é fundamental para que os 

“órgãos estranhos” ao que produziu o ato bem desenvolvam sua tarefa de controladores 

externos. 

 

2.1.2 Tipologia do controle externo da Administração Pública 

 

Sem a pretensão de esgotar o que chamamos de tipologia do controle externo, a 

finalidade deste tópico é a de desenhar a rede de controladores externos (e não esmiuçar 

cada um deles), ou seja, de “órgãos estranhos” que exercem o controle, aqui, em relação à 

Administração Pública (e não em relação aos outros poderes e, ainda, não em relação ao 

controle externo de instituições, como o controle pelos conselhos – como exemplo, o 

Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça), o que irá 

abranger, portanto, além do controle parlamentar direto pelo Poder Legislativo, o controle 

pelos Tribunais de Contas, o controle exercido pelo Poder Judiciário e, por fim, o controle 

popular ou social como forma democrática de fiscalização. 

                                                      
48  Neste mesmo sentido: RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. Controle dos atos administrativos. In: 

MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein (Org.). Os caminhos do ato administrativo. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 371. O mencionado autor ainda coloca, sobre a necessidade de 

atuação de forma sincronizada, que, “se, por um lado, parece ser verdade que as instâncias de controle 

externo exercem sobre os órgãos controlados muito mais intimidação pelos próprios instrumentos de coerção 

de que dispõem, por outro lado também é fato que as instâncias de controle interno possuem ciência muito 

mais ampla sobre o iter de produção do ato, seus móveis verdadeiros e eventuais desvios”. 
49 RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. Controle dos atos administrativos. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, 

Vitor Rhein (Org.). Os caminhos do ato administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 

371.    
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De início, destaca-se que a tipologia abaixo delineada tem como base a 

classificação amparada no poder do qual se origina o controle da Administração Pública. 

Trata-se, portanto, primeiramente do controle pelo Poder Legislativo (direto e por seu 

órgão auxiliar e especializado) e, após, do controle pelo Poder Judiciário. Por fim, trata-se 

de outro tipo de controle externo, não ligado diretamente a nenhum dos poderes 

(Legislativo, Judiciário ou Executivo): o controle popular ou social. Vamos a eles. 

O primeiro deles, o controle parlamentar direto pelo Poder Legislativo50. O Poder 

Legislativo é, em teoria, o poder de maior representatividade popular e tem a reserva do 

exercício fundamental do poder que lhe é conferido pelo povo, qual seja, a criação de leis. 

As leis, como atos próprios do Poder Legislativo, já constituem, por si mesmas, o 

instrumento de maior controle da Administração Pública. Isso porque o administrador 

público deve atuar dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, refletindo-se no próprio 

princípio da legalidade administrativa. 

Entretanto, o controle pelo Poder Legislativo não se esgota na elaboração de leis. 

Ao contrário, existem situações em que a CF/88 permite o controle legislativo concreto 

sobre atos e atividades da Administração Pública. O fundamento desse controle é 

eminentemente constitucional. Como a Administração Pública também é uma das funções 

básicas do Estado, não poderia o Legislativo, incumbido de outra dessas funções, ser 

autorizado ao controle se não fosse por expressa referência da Constituição. A não ser 

assim, estar-se-ia admitindo a indevida interferência de um em outro dos Poderes, com 

vulneração do princípio da separação entre eles, consagrado no artigo 2º da CF/8851. 

                                                      
50 Interessante mencionar que Diogo de Figueiredo Moreira Neto aponta que a característica principal do 

controle parlamentar é a de ser, preponderantemente, um controle de legitimidade e, apenas 

excepcionalmente, de legalidade. Seu escopo consiste, em última análise, em assegurar que a administração 

pública se processe com estrita fidelidade aos valores e aos interesses públicos politicamente prevalecentes, 

segundo a interpretação dos representantes do povo com assento nas Casas Legislativas, ou seja, com 

sujeição aos crivos da democracia representativa e, sempre que possível, da democracia participativa. Dessa 

característica material do controle parlamentar decorre a formal, que é a de ser, normalmente, um controle de 

fiscalização, só excepcionalmente conduzindo à prática de atos interventivos, nestes casos, com a suspensão 

e a anulação de atos ou com a punição de responsáveis. No mais, utiliza os seguintes critérios para dividir as 

modalidades de controle parlamentar: “Sob o critério orgânico, mencionaram-se três modalidades gerais de 

controle parlamentar: duas diretas – o controle exercido pelos plenários legislativos e o exercido por suas 

comissões – e uma indireta – o controle exercido em conjunto com órgãos auxiliares constitucionalmente 

instituídos. Sob o critério material dos efeitos se distinguem as modalidades preventivas e as repressivas. As 

primeiras, nitidamente fiscalizadoras e, as demais, com eficácias suspensivas, anulatórias ou sancionadoras”. 

In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. rev. atual. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 727-728. 
51 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1070. 
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JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
52

 aponta que o controle legislativo abrange 

basicamente os atos do Poder Executivo e alguns atos do Poder Judiciário. É lógico que o 

Legislativo exerce também o controle sobre sua administração, mas esse controle é interno, 

diversamente do que exerce sobre os demais Poderes, que é externo. Ademais, coloca que 

o controle legislativo se exerce sobre atividades bastante diferenciadas. Sendo assim é 

possível distinguir controles de dupla natureza: o controle político e o controle financeiro.  

O controle político enquadramos aqui no controle parlamentar direto pelo Poder 

Legislativo e o controle financeiro (em sua perspectiva de controle externo e não interno) 

deixamos para o tópico abaixo pois é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do 

Tribunal de Contas, como enuncia o artigo 71 da CF/88. 

Pois bem. O controle político do Poder Legislativo, como define IRENE PATRÍCIA 

NOHARA
53, é a fiscalização a ele outorgada pela Constituição de decidir sobre alguns 

aspectos fundamentais relativos à organização e à atuação do Poder Executivo (como 

também do Poder Judiciário). Seu escopo, em última análise, é o de proteger os interesses 

superiores do Estado e da coletividade54. 

                                                      
52 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1001-1002. 
53 NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013. p. 838. 
54  Apenas a título de exemplo mencionamos os vários aspectos deste tipo de controle apontados em: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1071-1072. Confira-se: “A Constituição aponta vários aspectos desse tipo de 

controle [político]. Um deles está no art. 49, X, da CF. Por esse dispositivo, compete exclusivamente ao 

Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder 

Executivo, abrangendo administração direta e indireta. O dispositivo é específico de um lado, porque se 

refere ao Executivo, mas é genérico de outro em virtude de alcançar qualquer tipo de ato, seja da 

Administração Direta, seja das entidades integrantes da Administração Indireta. Se, por exemplo, houver 

necessidade de apurar a legalidade do ato do presidente de uma empresa pública ou de uma fundação 

governamental, o Congresso, ou qualquer de suas Casas, tem a prerrogativa constitucional de fazê-lo. Várias 

outras formas de controle político estão no mesmo art. 49 da CF. Apenas para exemplificar: pelo inciso III é 

o Congresso que autoriza o Presidente da República a se ausentar do país (este é um controle prévio); o 

inciso XII dá ao Congresso competência para apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de 

emissoras de rádio e televisão. Observa-se, pois, que o controle abrange toda a ação que diga respeito ao 

Executivo. Além do Congresso, como órgão controlador político, o Senado Federal também recebeu algumas 

funções pertinentes a esse tipo de controle. Como exemplo, cite-se a competência do Senado para autorizar 

operações externas de natureza financeira, de interesse das pessoas federativas (art. 52, V). A Câmara dos 

Deputados, a seu turno, é quem tem competência para providenciar a tomada de contas do Presidente da 

República quando este não as apresenta ao Congresso no prazo de sessenta dias contados da abertura da 

sessão legislativa (art. 51, II). O poder convocatório é outra das prerrogativas do Legislativo no que toca ao 

controle. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal (ou qualquer de suas Comissões) podem convocar 

Ministro de Estado ou autoridades ligadas diretamente à Presidência da República para prestarem 

depoimento sobre assunto previamente determinado (art. 50, caput, CF). Podem ainda solicitar por escrito 

informações às mesmas autoridades (art. 50, § 2º, CF). Da mesma forma, esse controle alcança as funções 

próprias do Poder Executivo, principalmente. Função controladora de grande importância é o poder de 

sustação do Congresso Nacional, novidade na atual Constituição. Nos termos do art. 49, V, cabe ao 

Congresso sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 

de delegação legislativa. O mandamento preserva a função legiferante do Legislativo, impedindo que o 

Executivo, a pretexto de regulamentar a lei, acabe por ultrapassar os limites de sua atuação, criando a própria 
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Já, o segundo deles, o controle efetuado pelos Tribunais de Contas. Para auxiliar o 

Poder Legislativo na específica modalidade de controle – contábil, financeiro, 

orçamentário, operacional e patrimonial externo – o Congresso Nacional atua em conjunto 

com um dos órgãos constitucionalmente independentes, conformado como um colegiado e 

provido de habilitação técnica para exercê-la, qual seja, o Tribunal de Contas da União, 

cuja competência vem estabelecida na Constituição (artigo 71, da CF/88), existindo, 

simetricamente, Tribunais de Contas para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, sujeitos todos, no que couber, às mesmas normas, 

estabelecidas nos artigos 70 a 75 da CF/88. 

Para JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
55, o Tribunal de Contas é um órgão que 

integra a estrutura do Poder Legislativo e, por isso mesmo, sua atuação é de caráter auxiliar 

e especializado, porque colabora com o Legislativo e tem a atribuição específica de exercer 

esse tipo de controle (detalharemos, mais adiante – item 2.3. –, nossa visão sobre a 

natureza jurídica do Tribunal de Contas no Brasil).  

No mais, aponta que são cinco as áreas de atuação sujeitas ao controle financeiro 

pelos Tribunais de Contas: contábil, financeiro (em sentido estrito), orçamentário, 

operacional e patrimonial (cf. artigo 70, da CF/88). A área contábil é aquela em que se 

formalizam os registros das receitas e despesas. Na área financeira stricto sensu, o controle 

se executa sobre os depósitos bancários, os empenhos, o pagamento e o recebimento de 

valores, etc. O controle orçamentário visa ao acompanhamento do orçamento e à 

fiscalização dos registros nas rubricas adequadas. Restam os controles operacional e 

patrimonial. No primeiro, a fiscalização incide sobre a execução das atividades 

administrativas em geral, verificando-se notadamente a observância dos procedimentos 

legais para cada fim, bem como a necessidade de sua adequação à maior celeridade, 

eficiência e economicidade. O controle patrimonial recai sobre os bens do patrimônio 

público, exigindo-se sejam fiscalizados os almoxarifados, os bens em estoque, os bens de 

uso, os bens consumíveis, etc. 

                                                                                                                                                                 
lei. O poder regulamentar, já o vimos, tem como limite a lei, só sendo válido se for secundum legem, nunca 

contra ou ultra legem. Se o poder regulamentar extrapolar seus limites, o Congresso tem o poder de sustação, 

ou seja, de paralisar os efeitos do ato exorbitante. Paralisar, todavia, não é anular ou revogar, providências 

que cabem ao próprio Executivo; significa apenas impedir a continuação dos efeitos do ato ou, se se preferir, 

sustar-lhe a eficácia. Por fim, devemos relacionar também o controle das Comissões Parlamentares de 

Inquérito, previsto no art. 58, § 3º, da CF. Essas comissões, que têm os mesmos poderes investigatórios que 

os órgãos judiciais, têm a prerrogativa de apurar fatos ocorridos na Administração, podendo, se for o caso, 

encaminhar suas conclusões ao Ministério Público com vistas à responsabilização civil e criminal dos 

responsáveis”. 
55 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1075-1076. 
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Ainda, de fundamental relevância já destacar que a CF/88, acrescentando ao 

tradicional controle financeiro e orçamentário novas dimensões operativas, em termos de 

eficácia, eficiência, economicidade e legitimidade,  

 
sem dúvida abriu um novo ciclo de aperfeiçoamento constitucional do 

sistema de controle de contas, superando as antiquadas modalidades 

registrárias, que foram mantidas apenas em matéria de administração de 

pessoal (admissões, acumulações, aposentadorias, reformas e pensões), 

ao qual se acrescentou, como mais uma importante inovação no sistema, 

entre os institutos destinados à preservação da responsabilidade fiscal 

(Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000), a modalidade 

preventiva de controle prudencial, simultaneamente de caráter político e 

técnico. 56 

 

Salienta-se, ademais, que como nosso estudo prático é baseado nas decisões do 

TCU, maiores detalhamentos serão apresentados nas seções mais adiante delineadas deste 

Capítulo 2. 

Retornando para nossa tipologia do controle externo, o terceiro deles é o controle 

exercido pelo Poder Judiciário. O controle judicial, como afirma MARIA SYLVIA ZANELLA 

DI PIETRO
57,  

 
constitui, juntamente com o princípio da legalidade, um dos fundamentos 

em que repousa o Estado de Direito. De nada adiantaria sujeitar-se a 

Administração Pública à lei se seus atos não pudessem ser controlados 

por um órgão dotado de garantias de imparcialidade que permitam 

apreciar e invalidar os atos ilícitos por ela praticados.  

 

Outrossim, destacamos que o sistema adotado no Brasil é o de jurisdição una. Neste 

sistema, o Poder Judiciário tem o monopólio da função jurisdicional, ou seja, do poder de 

apreciar, com força de coisa julgada, a lesão ou ameaça de lesão a direitos individuais e 

coletivos. Afastou-se, portanto, o sistema da dualidade de jurisdição em que, paralelamente 

ao Poder Judiciário, existem os órgãos do Contencioso Administrativo que exercem, como 

aquele, função jurisdicional sobre lides de que a Administração Pública seja parte 

interessada, como é o caso do modelo adotado pelo direito francês. 

Ressalte-se, ademais, que ao controle judicial é atribuído, constitucionalmente, a 

decisão final sobre a lesão de direito ou ameaça de direito (artigo 5.º, XXXV, da CF/8858), 

                                                      
56 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. rev. atual. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 731. 
57 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

p. 926. 
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cabendo-lhe empregar a hiperatividade estatal como seu last enforcing 

power – ou seja, ministrando a decisão constritiva final – que pode 

obrigar qualquer pessoa, física ou jurídica, inclusive os próprios entes 

estatais, seus órgãos e agentes, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

exigida em lei.59 

 

Trata-se, como assevera DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO
60, da modalidade de 

controle que leva à anulação de ato (unilateral ou bilateral) ofensivo à ordem jurídica, 

atuando mediante processos, em que se desenvolvem atividades lógicas, volitivas e 

conclusivas.  

As atividades lógicas mencionadas pelo autor dizem respeito à inteligência e à 

aplicação da norma legal, não se limitando à lógica silogística ou apofântica, mas se 

estendendo às suas demais expressões contemporâneas não aristotélicas, como a lógica 

histórica e a lógica do razoável. Já as atividades volitivas destinam-se à imposição da 

vontade estatal, destinada a estabilizá-la e a torná-la definitiva sob forma da coisa julgada. 

Esta definitividade do pronunciamento abrange dois aspectos: o da coisa julgada formal – 

que se traduz na impossibilidade jurídica de atacar-se a decisão com novos recursos – e o 

da coisa julgada material – que reside na própria imutabilidade e incontrovertibilidade do 

conteúdo da decisão que, por isso, diz-se pro veritate habetur, ou seja: uma verdade ficta. 

São conclusivas, porquanto qualquer processo judicial deve obrigatoriamente concluir com 

uma decisão, a prestação jurisdicional. 

Como aspecto elementar ainda cabe mencionar que o Poder Judiciário pode 

examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou 

individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o 

aspecto da legalidade e, agora, pela CF/88, também sob o aspecto da moralidade (artigos 

5º, inciso LXXIII, e 37, ambos da CF/8861).  

                                                                                                                                                                 
58 Artigo 5º, XXXV, da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

Este dispositivo legal, inclusive, é a cláusula geral de competência para fundamentar o controle judicial. 
59 Ibid., p. 340. 
60 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. rev. atual. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 340-341. 
61 Artigo 5º, LXXIII, da CF/88: qualquer cidadão é parte legítima 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, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência; (...) 

Artigo 37, caput, da CF/88: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...). 
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Quanto aos aspectos da legalidade e da moralidade cumpre salientar que seu 

controle pode conduzir a três modalidades de desfecho no que diz respeito ao ato 

administrativo sob controle.  

Primeiramente, pode o julgamento concluir pela validade integral do ato, hipótese 

em que se guarda inteira congruência com as normas legais e regulamentos pertinentes. Em 

segundo lugar, o ato pode ter vício sanável, e nesse caso o ato será passível de 

convalidação (ou aproveitamento), presumindo-se válidos os efeitos anteriores à correção. 

Por último, poder-se-á julgar no sentido da existência de vício insanável, concluindo-se no 

sentido da anulação (ou invalidação) do ato. Como afirma JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO 

FILHO
62, o controle judicial limita-se à primeira e à terceira hipóteses, isto é, o juiz só deve 

julgar o ato válido ou inválido, porque isso é o que decorre de sua função jurisdicional. A 

convalidação, que é forma de aproveitamento ato inquinado de vício sanável, é instrumento 

próprio do controle de legalidade da própria Administração Pública, já que por ele duas 

tarefas são cumpridas: (i) elimina-se o vício de que o inquina; e (ii) aproveitam-se os 

efeitos pretéritos por ele já produzidos.   

Quanto aos aspectos discricionários, vasta é a doutrina sobre o seu controle63, não 

cabendo para os fins deste trabalho esmiuçá-la. De modo genérico, pontuamos que estes 

sujeitam-se sim à apreciação judicial, desde que não se invadam os aspectos reservados à 

apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos sob a denominação de mérito 

(oportunidade e conveniência). Ademais, concordamos com a abordagem de MARIA 

SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
64

 ao afirmar que não há invasão do mérito administrativo 

quando o Poder Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração 

do ato, sendo que a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de 

invalidação pelo Poder Judiciário. 

Destaca-se, por fim, como aspecto elementar que a regra geral é a de que o controle 

judicial é posterior (a posteriori). Depois que os atos administrativos são produzidos e 

ingressam no mundo jurídico é que o Judiciário atua para, a pedido dos interessados, 

examinar a legalidade, ou não, dos atos. Estes, como sabemos, têm a seu favor a 

                                                      
62ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Controle da administração 

pública e responsabilidade do Estado. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Tratado de Direito 

Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 7. p. 59. 
63 Para análise específica do controle judicial dos atos discricionários da Administração Pública temos como 

obras fundamentais: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle jurisdicional. 

2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998; e FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos 

administrativos pelo poder judiciário. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1979. 
64 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

p. 926. 
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prerrogativa da presunção de legitimidade e da autoexecutoriedade, de modo que a 

Administração Pública, como regra, os pratica sem que precise de qualquer autorização. Se 

o ato estiver contaminado de vício de legalidade, o controle judicial é que vai permitir que 

seja invalidado, restaurando-se a situação de legalidade anteriormente existente65. 

Registre-se que não caberá aos propósitos deste trabalho a análise dos meios de 

controle judicial do contencioso administrativo brasileiro66, tanto de provocação do Estado 

quanto de provocação do administrado ou comum, bastando salientar que o controle das 

contratações diretas pelo Poder Judiciário não dispõe de um meio ou ação específica67. 

Encerrando a nossa tipologia do controle externo, a quarta e última classificação 

que não poderíamos deixar de tratar é a do controle popular ou social. JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO FILHO
68

 define o controle social como “aquele exercido diretamente por 

                                                      
65 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1010-1012. O referido autor ainda menciona que “há, entretanto, algumas 

situações especiais que admitem um controle prévio do Judiciário (a priori). Esse controle, porém, não deve 

ser entendido como uma forma de o Judiciário fazer averiguação prévia de tudo o que está a cargo da 

Administração, mas sim como o meio de evitar que direitos individuais ou coletivos sejam irreversivelmente 

ofendidos, vale dizer, sem que haja a possibilidade de o ofendido ver restaurada inteiramente a legalidade. O 

fundamento desse controle se encontra no próprio art. 5º, XXXV, da CF, que garante o indivíduo contra lesão 

ou ameaça de lesão a direito. Para esse fim, as leis processuais preveem a tutela preventiva, ensejando a 

possibilidade de o juiz sustar os efeitos de atos administrativos através de medidas preventivas liminares, 

quando presentes os pressupostos da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de haver lesão 

irreparável pelo decurso do tempo (periculum in mora). Tais medidas, além de contempladas no estatuto 

processual comum, têm previsão em leis especiais, como a que regula o mandado de segurança (Lei nº 

12.016/2009); a ação popular (Lei nº 4.717/65); e ação civil pública (Lei nº 7.347/85).” 
66  Apenas a título de exemplo mencionamos o elenco didático dos meios de controle judiciário do 

contencioso administrativo brasileiro apontados em MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de 

Direito Administrativo. 16. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 750-751: I – Meios 

inespecíficos A) ordinários 1. ação ordinária; 2. ação penal; B) especiais 3. interditos possessórios; 4. ação de 

nunciação de obra nova; e 5. ação de consignação em pagamento. II – Meios específicos A) de provocação 

do Estado 1. execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública; 2. ação de desapropriação; 3. ação de 

intervenção de defesa econômica; 4. ação discriminatória de terras públicas; 5. ação de dissolução de 

sociedades ilícitas ou com subvenção; e 6. ação de renda e indenização por trabalhos de pesquisa mineral. B) 

de provocação do administrado 1. habeas corpus; 2. mandado de segurança; 3. mandado de segurança 

coletivo; 4. ação popular; 5. habeas data; 6. mandado de injunção; e 7. ação penal privada subsidiária nos 

crimes de ação pública. C) de provocação comum 1. ação direta de inconstitucionalidade; 2. ação declaratória 

de constitucionalidade; 3. conflito de atribuições; 4. ação civil pública; 5. reclamação para preservação de 

competência e garantia da autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça; 6. arguição de descumprimento de preceito fundamental; 7. reclamação contra ato administrativo ou 

decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar; e 8. ação de improbidade 

administrativa. 
67 O ordenamento jurídico brasileiro já contou, no passado, com uma ação específica para o contencioso de 

nulidade do ato administrativo (Lei n.º 221, de 20 de novembro de 1894), mas desde a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n.º 1.608, de 18 de setembro de 1939), mantida no Novo 

Código de Processo Civil de 2015, a ação ordinária veio a se constituir na solução instrumental genérica para 

o controle jurisdicional sobre quaisquer atos comissivos ou omissivos do Poder Público no País. Para maiores 

detalhes ver: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. rev. atual. 

Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 752-753. 
68  ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Controle da 

administração pública e responsabilidade do Estado. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Tratado de 

Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 7. p. 192. 
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cidadãos, por setores da sociedade civil organizada ou por instituições concebidas para a 

representação dos interesses sociais, sobre órgãos estatais, com o escopo de reforçar ou 

suprir a efetividade do controle, e empregado como meio de concretização do regime 

democrático”. É, portanto, uma forma de controle exógeno do Poder Público, o qual 

emerge das diversas demandas de grupos sociais. 

Cuida-se, sem dúvida, de poderoso instrumento democrático, permitindo a efetiva 

participação dos cidadãos em geral no processo de exercício do poder. Já se vislumbra, 

como afirma JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
69, a existência de mecanismos jurídicos 

que, gradativamente, vão inserindo a vontade social como fator de avaliação para a criação, 

o desempenho e as metas a serem alcançadas no âmbito de algumas políticas públicas. 

O referido autor ainda aponta que a ampliação do controle social tem incidido de 

forma mais expressiva sobre a função administrativa, ou seja, sobre o Estado-

Administração70. Coloca que a efetivação do controle social pode ocorrer basicamente de 

duas formas. De um lado, o controle natural, executado diretamente pelas comunidades, 

quer através dos próprios indivíduos que as integram, quer por meio de entidades 

representativas, como associações, fundações, sindicatos e outras pessoas do terceiro setor. 

De outro, o controle institucional, exercido por entidades e órgãos do Poder Público 

instituídos para a defesa de interesses gerais da coletividade, como é o caso do Ministério 

Público, dos Procons, da Defensoria Pública, dos órgãos de ouvidoria e outros do gênero.  

Destaca-se que o processo de evolução do controle social, como meio democrático 

de participação da sociedade na gestão do interesse público, tem crescido muito.  

 
Trata-se, com efeito, de um processo, em que cada etapa representa um 

fator de ampliação desse tipo de controle. Urge, entretanto, que o Poder 

Público reduza cada vez mais sua postura de imposição vertical, 

                                                      
69 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1010-1012. 
70 Como exemplo, José dos Santos Carvalho Filho aponta: A Constituição prevê a edição de lei que regule as 

formas de participação do usuário na administração direta e indireta (art. 37, § 3º). O mesmo sucede em 

relação às ações e serviços de saúde, cujo sistema deve admitir a participação da comunidade (art. 198, III, 

CF). A participação social é também prevista no sistema da seguridade social, ao qual se deve conferir 

caráter democrático e cogestão entre Administração e administrados (art. 194, VII). Em sede 

infraconstitucional, a legislação também tem voltado suas atenções para o controle social. Como exemplo, a 

Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) inclui, dentre os objetivos da política urbana, a gestão democrática 

com a participação das comunidades na formulação, execução e acompanhamento dos planos de 

desenvolvimento urbano (art. 2º, II). A Lei nº 11.445/2007 expressa, como princípio, o controle social (art. 

2º, X), que define como sendo os mecanismos que garantem à sociedade informações e participação na 

formulação, planejamento e avaliação dos serviços de saneamento básico (art. 3º, IV). A Lei nº 9.784/99, que 

regula o processo administrativo federal, admite, em situações de interesse geral, a consulta pública (art. 31) 

e a audiência pública (art. 32), instrumentos relevantes de controle social e participação comunitária nas 

atividades da Administração. In: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 

31. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1010-1012. 
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admitindo a cogestão comunitária das atividades de interesse coletivo, e 

que a sociedade também se organize para realçar a expressão de sua 

vontade e a indicação de suas demandas, fazendo-se ouvir e respeitar no 

âmbito dos poderes estatais.71 

 

Por fim, digno de relevo é o fato de o controle social ser pouco ou nada presente 

quando a temática é a das contratações diretas realizadas pela Administração Pública. 

Como meio de estímulo a este controle vemos como avanço o instrumental trazido pelo 

Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, o qual instituiu a Política Nacional de 

Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS), tendo a 

primeira “o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas 

de diálogo e a atuação conjunta entre administração pública federal e a sociedade civil”.  

O referido decreto, portanto, teve como base o incentivo e a consolidação do 

controle social pela participação popular direta. Seu instrumental (conselhos, comissões, 

conferências nacionais, ouvidorias, mesas de diálogo, fóruns interconselhos) pode ser 

utilizado para o controle, seja pelos indivíduos, seja por meio de associações do setor 

privado, das contratações diretas realizadas pela Administração Pública. 

 

2.2 Modelos de Tribunais de Contas 

 

Após apresentada a tipologia do controle externo, temos como objetivo dar 

destaque ao controle externo realizado pelo órgão auxiliar e especializado do Poder 

Legislativo, qual seja, o Tribunal de Contas. Esse destaque justifica-se, pois nosso estudo 

prático tem como base de sustentação os acórdãos do TCU. 

Como nota introdutória, portanto, registre-se que vamos analisar os modelos de 

tribunais de contas não de modo exaustivo, mas sim com o único propósito de melhor 

entender a inspiração para o modelo adotado pelo sistema brasileiro. 

ODETE MEDAUAR
72

 apresenta os modelos de tribunais de contas na Itália, na 

Bélgica, na França, na Inglaterra e em Portugal e na Espanha. Veja-se abaixo os aspectos 

elementares que julgamos fundamentais em cada modelo. 

 

                                                      
71 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 951. 
72 As duas principais publicações são: MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública pelo Tribunal 

de Contas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 27, n. 108, p. 101-126, out./ dez. 1990; e 

MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014.  p. 126-136. 
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O modelo italiano 

 

O modelo italiano realiza o controle prévio e o controle posterior. Entretanto, é 

famoso pela fiscalização prévia, embora efetue o controle a posteriori, sob os aspectos 

financeiros e contábeis. Há um controle geral sobre toda a gestão financeira do Estado, por 

meio da prestação de contas em geral73.  

Para HELIO SAUL MILESKI
74 , o Tribunal de Contas italiano exerce funções de 

controle sobre os atos do Poder Executivo, assim como pratica atos jurisdicionais em 

matéria contábil e de pensões, com atribuições consultivas e administrativas internas, 

procedendo a um controle de caráter preventivo e sucessivo. O preventivo verifica a 

regularidade dos atos praticados no decorrer da execução orçamentária, enquanto o 

sucessivo ou a posteriori é efetuado sobre as contas do exercício financeiro encerrado. 

A Corte de Contas realiza também a fiscalização sobre a gestão financeira de entes 

subvencionados pelo Estado sujeitando-os ao controle sucessivo, mediante remessa à Corte 

de Contas de prestação de contas e do orçamento do exercício.  

Além do controle sucessivo geral, há o controle sucessivo especial sobre os atos dos 

agentes contábeis. Nesta última função, a Corte de Contas italiana tem natureza 

jurisdicional, pois nesta matéria a jurisdição da Corte é exclusiva, plena e inquisitória. 

Compete, ainda, à Corte de Contas italiana, no âmbito de suas funções jurisdicionais, a 

verificação da responsabilidade contábil e patrimonial dos agentes públicos (por exemplo, 

responsabilidade por danos ao erário de agentes públicos). 

Cabe-lhe, ademais, exercer a jurisdição sobre alguns aspectos da aposentadoria dos 

funcionários públicos, exercendo, ainda, a chamada “jurisdição doméstica”, pois em seções 

julga recursos referentes a litígios funcionais de seus funcionários e magistrados, retirando, 

dessa forma, a competência para tanto do Conselho de Estado. 

Em suma, a Corte de Contas italiana exerce além da fiscalização prévia sobre a 

Administração Pública, o controle posterior da gestão financeira, na qualidade de 

jurisdição administrativa especial, competindo-lhe ainda a apuração e o julgamento da 

responsabilidade contábil e patrimonial dos agentes públicos. 

                                                      
73 As prestações de contas gerais, devidas por todos os entes públicos, são atos financeiros com os quais os 

órgãos de governo e da administração operacional de um ente público submetem ao juízo de outros órgãos a 

exposição analítica da gestão financeira no exercício financeiro procedente. Definição presente em: 

GIANNINI. Instituzioni de Diritto Amministrativo, 1981, p. 600, apud MEDAUAR, Odete. Controle da 

Administração Pública pelo Tribunal de Contas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 27, n. 108, 

p. 101-126, out./ dez. 1990. p. 105. 
74 MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 

183. 
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O modelo belga 

 

A Corte de Contas belga tornou-se o tipo clássico de atuação de Tribunal de 

Contas75.  

É órgão colegiado, composto por Presidentes, Conselheiros e Secretários, que são 

nomeados pela Câmara dos Representantes, a cada período de seis anos, com possibilidade 

de renovação de mandato (sem limitação do número de renovações), mas igualmente com 

possibilidade de revogação antecipada. Ainda, a Corte belga desempenha atribuições 

administrativas e atribuições jurisdicionais76.  

Dentre as administrativas está a redação da prestação de contas geral do Estado, 

reunindo as prestações de contas dos Ministros, cada qual no âmbito do seu órgão. 

Juntamente com a prestação de contas é elaborado, anualmente, um “caderno de 

observações”, no qual a Corte belga registra suas críticas à gestão financeira. Essa conta 

geral é prévia à votação, pelo Parlamento, da lei de contas, que abrange as receitas e as 

despesas do Estado realmente realizadas durante o ano anterior. 

A Corte de Contas belga também exerce fiscalização sobre as contas das empresas 

estatais, que lhes são remetidas pelo Ministro das Finanças, após terem sido elaboradas sob 

a autoridade do Ministro a que se vincula cada uma. A Corte de Contas pode, ainda, 

realizar auditoria contábil nos locais de funcionamento das empresas e publicar as contas 

fiscalizadas em seu “caderno de observações”. 

Outra função administrativa é o visto que apõe à ordem de pagamento do tesouro 

para os ordenadores de despesas, que na Bélgica são os Ministros responsáveis ou seus 

funcionários delegados77. A Corte de Contas, exercendo sua jurisdição administrativa, 

também controla todos os contadores do tesouro e das províncias, podendo impor multas e 

provocar medidas disciplinares contra os contadores negligentes. No mais, as decisões da 

Corte de Contas belga podem ser reapreciadas pela Corte de Cassação, podendo esta por 

                                                      
75 Para conferir o detalhamento da estrutura da Corte de Contas belga, de relevo a consulta ao seu sítio 

eletrônico oficial: <https://www.courdescomptes.be/EN/Presentation/HistoricalSurvey.html>. Acesso em: 25 

de setembro de 2017. 
76 “(...). A Corte de Contas belga é composta dum presidente, de [...] conselheiros e de um secretario, eleitos 

de seis em seis annos, em escrutínio secreto e por maioria absoluta, pela Câmara dos representantes, que pôde 

demittil-os em qualquer tempo. E' portanto, uma verdadeira commissão parlamentar, e assim o seu caracter 

de auxiliar do Poder Legislativo predomina sobre o seu caracter jurisdiecionaí (...).” (sic). In: CASTRO, 

Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de sciencia da administração e direito administrativo. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Livreiro Editor Jacintho Ribeiro dos Santos, 1914. p. 708. 
77 BOUVIER, Philippe. Eléments de droit administratif. Bruxelas: Boeck & Larcier, 2002. p.265. 
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motivo de direito anular a decisão da Corte de Contas, submetendo a matéria a uma 

comissão formada pela Câmara de Representantes, que julgará em última instância. 

Verifica-se, portanto, a existência de controle prévio e a atuação da Corte como 

jurisdição administrativa e, ainda, na matéria de gestão de contadores, atuando com 

natureza jurisdicional. 

 

O modelo francês 

 

A Corte de Contas na França tem atribuições não jurisdicionais, de caráter 

consultivo para as quais não está, de forma evidente, submetida ao Conselho de Estado. 

Emite pareceres, declarações de conformidade, relatórios anuais, etc. 

Criada em 1807, institucionalmente, a Corte de Contas na França insere-se entre as 

jurisdições administrativas especializadas 78 , cujas decisões ficam sujeitas, mediante 

recurso, a reexame do Conselho de Estado, o mais alto tribunal administrativo da França.  

Os membros que integram a Corte de Contas são escolhidos por meio da Escola 

Nacional de Administração. 

Constitucionalmente, segundo o artigo 47, da Constituição Francesa de 195879, 

inserido no título denominado “Relações entre o Parlamento e o Governo”, “a Corte de 

Contas assiste o Parlamento e o governo no controle da execução de leis de finanças”.  

                                                      
78  Posicionam-se neste sentido: MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Droit administratif. 11. ed. Paris: 

Editora Montchrestien, 2009, p. 58; e VEDEL, Georges. Droit administratif. Paris: Editora PUF, 1973. 
79 Artigo 47º. O Parlamento vota a lei de projeto das finanças nas condições previstas por uma lei orgânica. 

Se a Assembleia Nacional não se pronuncia em primeira leitura no prazo de quarenta dias após a 

apresentação de um projeto, o Governo convoca o Senado, que deve deliberar em um prazo de quinze dias. 

Em seguida, é realizado o procedimento de acordo com as condições previstas no artigo 45. Se o Parlamento 

não se pronunciar em um prazo de setenta dias, as disposições do projeto podem ser postas em vigor por 

portaria. Se a lei que estabelece os recursos e as despesas de um exercício não for apresentada a tempo para 

ser promulgada antes do início deste exercício, o governo solicita emergencialmente ao Parlamento a 

autorização para cobrar impostos e abre por decreto os créditos relativos aos serviços votados. Os prazos 

previstos nesta seção serão suspensos quando o Parlamento não estiver em sessão.  

Artigo 47º- 1. O Parlamento vota os projetos de lei de financiamento e da previdência social nas condições 

previstas por uma lei orgânica. Se a Assembleia Nacional não se pronuncia em primeira leitura no prazo de 

vinte dias após a apresentação de um projeto, o Governo convoca o Senado, que deve deliberar em um prazo 

de quinze dias. Em seguida, é realizado o procedimento conforme as condições previstas no artigo 45. Se o 

Parlamento não se pronuncia em um prazo de cinquenta dias, as disposições do projeto podem ser levadas a 

efeito por portaria. Os prazos previstos no presente artigo são suspensos quando o Parlamento não está em 

sessão e, para cada assembleia, durante as semanas em que decidiu não ter sessão, em conformidade com o 

segundo parágrafo do artigo 28.  

Artigo 47º- 2. O Tribunal de Contas auxilia o Parlamento no controle da ação do Governo. Auxilia o 

Parlamento e o Governo no controle da execução das leis de finanças e da aplicação das leis de 

financiamento da previdência social, bem como na avaliação das políticas públicas. Pelos seus relatórios 

públicos, contribui para a informação dos cidadãos. As contas das administrações públicas são regulares e 

autênticas. Fornecem uma imagem fiel do resultado da sua gestão, seu patrimônio e sua situação financeira. 

(grifo nosso) 
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Para ODETE MEDAUAR
80, embora figure no título acima mencionado, apresenta-se 

como órgão independente de qualquer poder, não se mencionando na doutrina eventual 

condição de auxiliar quer do Legislativo quer do Executivo.     

Compete à Corte de Contas francesa exercer o controle financeiro a posteriori, 

destinado à verificação da regularidade das contas e correto emprego do dinheiro público 

pelas estatais. Ainda, a realização da fiscalização financeira externa no ordenamento 

francês realiza-se pela atividade da Corte de Contas, para os contadores públicos, e pela 

Corte de Disciplina Orçamentária, para os ordenadores de despesa (salvo os Ministros).  

Esclarece HELIO SAUL MILESKI
81 que  

 

a fiscalização exercida pela Corte de Contas francesa é a posteriori, com 

atribuições administrativas e jurisdicionais. As administrativas ocorrem 

sobre os ordenadores. As jurisdicionais sobre os contadores, que são os 

pagadores. Por esse fator de fiscalização resulta um princípio de 

contabilidade pública: a autoridade que ordena a execução da despesa não 

pode ser a mesma que efetua o pagamento. 

 

Destaca-se, por fim, que dentre as competências da Corte de Contas francesa 

encontra-se o exame da qualidade e eficiência na realização dos gastos públicos, não se 

quedando, portanto, só na análise da contabilidade pública quanto ao aspecto formal. 

 

O modelo inglês 

 

O controle financeiro externo na Inglaterra compete à Câmara dos Comuns, que o 

realiza por meio da Comissão de Contas Públicas82. Esse modelo de controle externo pode 

ser exercido de maneira preventiva ou sucessiva, centrado na figura do Controlador83 que 

possui independência para avaliar as ordens de pagamento do Tesouro e permitir as 

transferências de recursos, não podendo ser liberada qualquer quantia sem a sua 

autorização.  

                                                      
80 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, ano 27, n. 108, p. 101-126, out./ dez. 1990. p. 112. 
81 MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 

180-181. 
82 CLARKE, Henri Walter. Constitutional and administrative law. London: Sweet and Maxwell, 1971. p. 78-

79. 
83  O Controlador e Auditor Geral, órgão unipessoal, é nomeado pela Coroa. Apesar disso, é órgão 

independente, porque sua remoção, ainda que proveniente da própria Coroa, que o nomeou, somente pode 

ocorrer ante explícita solicitação do Parlamento, do qual não pode, precisamente por este motivo, fazer parte, 

assim como não pode acumular o cargo de Controlador e Auditor Geral com qualquer outro cargo ou função, 

na área pública. In: GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho. Regime jurídico dos Tribunais de Contas. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992. p. 127. 
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O Controlador é mencionado nos trabalhos dedicados ao controle financeiro 

externo da Administração Pública como exemplo de fiscalização realizada por um “órgão 

singular”. 

O controle sucessivo objetiva a fiscalização concomitante da gestão dos bens, 

dinheiros e valores públicos por parte dos administradores, o que concede maior segurança 

não só ao executor das despesas, mas também àqueles que receberão os benefícios. 

Esclarece EDUARDO LOBO BOTELHO GUALAZZI84, em suma, que “o controle externo, 

levado a efeito pelo Controlador e Auditor Geral, é preventivo e sucessivo”.  

O controle preventivo é exercido pelo Controlador sobre as ordens do Tesouro, 

atinentes às transferências de fundos ao Agente Pagador Central, a cargo do Fundo 

Consolidado, sendo certo que nenhuma quantia pecuniária pode ser liberada aos 

Ordenadores do tesouro se o título autorizatório não for previamente subscrito pelo 

Controlador e Auditor Geral.  

Porém, uma análise específica de controle preventivo geralmente não é realizada 

em casos de apropriação pelo Fundo Consolidado, proveniente do Tesouro, de quantias 

destinadas a serviços fixos, enquanto exame mais aprofundado, preventivo ou sucessivo, é 

realizado em casos de ordens de apropriação atinentes a somas destinadas a outros 

serviços, a serviços diversos, não rotineiros ou fixos.  

No que toca ao controle sucessivo esse é exercido a fim de fiscalizar a 

responsabilidade de gestão dos Administradores, dos Ordenadores e dos Contadores 

(Principais e Subalternos), em relação às contas diárias de caixa, às contas quadrimestrais, 

aos ingressos e dispêndios a cargo do Fundo Consolidado, bem como às contas anuais, seja 

as relativas aos serviços a cargo do Fundo, seja as relativas aos ingressos e despesas 

públicas.  

Por fim, EDUARDO LOBO BOTELHO GUALAZZI 85  encerra afirmando que o controle 

externo, preventivo ou sucessivo, é exercido somente no tocante à legitimidade, pelo 

Controlador e Auditor Geral, por intermédio de prepostos, que atuam junto às 

administrações controladas. 

 

 

 

                                                      
84 GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho. Regime jurídico dos Tribunais de Contas. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 1992. p. 128. 
85 Ibid., p. 128. 
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O modelo português 

 

O Tribunal de Contas português 86  tem status constitucional, uma vez que a 

Constituição portuguesa de 1976 incluiu o Tribunal de Contas entre os tribunais, 

encontrando-se qualificado como organismo supremo de fiscalização da legalidade das 

despesas públicas e de julgamento das contas que a legislação determina submeter-lhe 

(artigo 21287)88.  

Dentre as suas competências, destaca-se a de emitir parecer sobre a conta Geral do 

Estado, incluindo a da segurança social e das regiões autônomas, e responsabilizar os 

agentes por infrações financeiras (artigos 21989 e artigo 10890).  

Vê-se, portanto, que a Corte de Contas portuguesa integra o Poder Judiciário, mas 

no tocante à Conta Geral do Estado, seu parecer depende de manifestação da Assembleia 

da República para ser aprovado ou rejeitado91. 

Por fim, conforme o entendimento de LUIZ MANOEL GOMES JÚNIOR
92 , na 

atualidade, em Portugal, tem-se privilegiado mais do que um controle financeiro, uma 

análise da qualidade da gestão financeira. O autor coloca que  

 

                                                      
86 Para conferir o detalhamento da estrutura do Tribunal de Contas português, de relevo a consulta ao seu 

sítio eletrônico oficial: < http://www.tcontas.pt/index.shtm>. Acesso em: 25 de setembro de 2017. 
87 Artigo 212.º (Categorias de tribunais) 1. Haverá tribunais judiciais de primeira instância, de segunda 

instância e o Supremo Tribunal de Justiça. 2. Haverá tribunais militares e um Tribunal de Contas. 3. Poderá 

haver tribunais administrativos e fiscais. 
88  SANTOS, Norma Lucia da Silva Santos. O controlo financeiro da Administração Pública. 2015. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade do Porto, Faculdade de Direito, Porto, 2015. p. 31.   
89 Artigo 219.º (Competência do Tribunal de Contas) Compete ao Tribunal de Contas dar parecer sobre a 

Conta Geral do Estado, fiscalizar a legalidade das despesas públicas e julgar as contas que a lei mandar 

submeter-lhe. 
90 Artigo 108.º (Orçamento) 1. A lei do orçamento, a votar anualmente pela Assembleia da República, 

conterá: a) A discriminação das receitas e a das despesas na parte respeitante às dotações globais 

correspondentes às funções e aos Ministérios e Secretarias de Estado; b) As linhas fundamentais de 

organização do orçamento da segurança social. 2. O Orçamento Geral do Estado será elaborado pelo 

Governo, de harmonia com a lei do orçamento e o Plano e tendo em conta as obrigações decorrentes de leu 

ou de contrato. 3. O Orçamento será unitário e especificará as despesas, de modo a evitar a existência de 

dotações ou fundos secretos. 4. O Orçamento deverá prever as receitas necessárias para cobrir as despesas, 

definindo a lei as regras de elaboração e execução e o período de vigência do Orçamento, bem como as 

condições de recurso ao crédito público. 5. A execução do Orçamento será fiscalizada pelo Tribunal de 

Contas e pela Assembleia da República, que, precedendo parecer daquele tribunal, apreciará e aprovará a 

Conta Geral do Estado, incluindo a da segurança social. (grifo nosso) 
91 Para Diogo Freitas do Amaral trata-se de um “órgão fundamental da Administração Pública de Portugal”, 

que, não obstante funcione junto ao Ministério das Finanças (e não junto ao Ministério da Justiça), não está 

na dependência deste – nem orgânica, nem funcionalmente (tal como os demais tribunais não dependem do 

ministério da Justiça, que apenas lhes assegura, e do mesmo modo, as necessidades logísticas ou de 

intendência). In: AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 2011.  
92 GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel. Tribunal de contas: aspectos constitucionais. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2003. p. 16. 
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foi fundamental que o sistema de controle deixasse de se reportar à mera 

legalidade das receitas e das despesas e passasse a incidir sobre a 

qualidade da gestão financeira. O controle financeiro não pode limitar-se 

à mera verificação da legalidade em sentido estrito – a conformidade à lei 

ou à ordem jurídica em sentido mais amplo – mas tem de ir mais longe, 

apreciando da boa gestão financeira, segundo critérios objetivos de 

economicidade, eficácia e eficiência da despesa, inclusive com a adoção 

do sistema de auditorias. 

 

 

O modelo espanhol 

 

Na Espanha, a Constituição de 1978 cuidou do Tribunal de Contas no título 

dedicado à Economia e Finanças, não o incluindo, portanto, no Título referente ao Poder 

Judiciário como em Portugal. Segundo o disposto no artigo 136 da Constituição espanhola, 

o Tribunal de Contas é o órgão supremo fiscalizador das contas e da gestão econômica do 

Estado, como também do setor público. Entretanto, é dependente diretamente das Cortes 

Gerais (Parlamento) e exercerá suas funções por delegação destas na análise e 

comprovação da Conta Geral do Estado. O Tribunal de Contas remete ao Parlamento 

informações anuais, comunicando possíveis infrações ou responsabilidades havidas no 

período em que, a seu juízo, tiver incorrido. Os membros do Tribunal de Contas gozam da 

mesma independência e inamovibilidade e se encontram adstritos às mesmas 

incompatibilidades dos juízes93.   

A Corte de Contas espanhola, portanto, não é órgão jurisdicional, e o texto 

constitucional, como visto, ressalta sua dependência direta do Parlamento. 

Segundo RAMÓN MARTIN MATEO E JUAN JOSÉ DÍEZ SÁNCHEZ
94 atualmente cabe ao 

Tribunal de Contas espanhol com plena independência o exame e comprovação das contas 

referentes aos atos realizados na execução da Lei do Orçamento, assim como as contas de 

todos os organismos oficiais que recebem ajuda ou subvenção com recursos orçamentários 

do Estado e dos organismos autônomos. Ainda, no entendimento dos autores, “na prática o 

controle realizado pelo Tribunal de Contas produz efeitos pouco importantes, pelo que 

necessita de revitalização, possível ante o novo marco constitucional na Espanha”. 

 

                                                      
93 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, ano 27, n. 108, p. 101-126, out./ dez. 1990. p. 113. 
94 MATEO, Ramón Martín; SÁNCHEZ, Juan José Díez. Manual de Derecho Administrativo. 29. ed. Cizur 

(Navarra): Editorial Aranzadi, 2012. p. 292. 
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2.3 O desenho institucional – “modo de ser” – do Tribunal de Contas no Brasil 

 

Após a apresentação dos modelos de Tribunais de Contas em diversos países, 

passamos à análise do desenho institucional do Tribunal de Contas brasileiro na 

perspectiva do direito positivo. 

 

As origens95 

 

No Brasil, embora tenha havido tentativas de criação de um Tribunal de Contas no 

Império, somente com o Decreto n.º 966-A, de 7 de novembro de 1890, por iniciativa de 

Rui Barbosa96, a instituição foi introduzida no sistema político-administrativo do país, 

permanecendo, desde então, em todas as Constituições republicanas97.  

                                                      
95 Como histórico, Diogo de Figueiredo Moreira Neto rememora que: “Sobre a origem das cortes de contas, 

Viveiros de Castro recorda que, em Atenas já existia um órgão dessa natureza, eleito pela Eclésia, a 

assembleia-geral dos cidadãos. Também em Roma, funções desta natureza estavam cometidas ao Senado e, 

no medievo, lembra ainda Maurice Duverger, as Câmaras de Contas integravam os conselhos reais. As 

versões modernas parecem ter suas origens nessas Cours de Comptes instituídas na França (1807), na 

Holanda (1820), na Bélgica (1831) e na Itália (1862), estranhas, porém, à organização político-administrativa 

de países anglo-saxões, que exercem esse tipo de fiscalização através de auditores-gerais nomeados enquanto 

bem servirem.” In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. rev. 

atual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 729. 
96  Vale ressaltar as palavras de Rui Barbosa: “É, entre nós, o sistema de contabilidade orçamentária 

defeituoso no seu mecanismo e fraco na sua execução. O Governo Provisório reconheceu a urgência 

inevitável de reorganizá-lo; e acredita haver lançado os fundamentos para essa reforma radical com a criação 

de um Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediária à administração e à legislatura, que, colocado 

em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer 

ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional, sem risco de converter-se em 

instituição de ornato aparatoso e inútil”. Destacado de: COSTA, Luiz Bernardo Dias. Tribunal de Contas: 

evolução e principais características no ordenamento jurídico brasileiro. In: FREITAS, Ney José de (Org.). 

Tribunais de Contas: aspectos Polêmicos: estudos em homenagem ao Conselheiro João Féder. Belo 

Horizonte: Editora Fórum, 2009. p. 152. 
97 Para o histórico do posicionamento do Tribunal de Contas nas Constituições brasileiras ver: MEDAUAR, 

Odete. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, ano 27, n. 108, p. 101-126, out./ dez. 1990. A autora, em síntese, destaca que: o Tribunal de Contas 

institucionalizou-se somente na Carta de 1891, através do artigo 89 das Disposições Gerais, com as funções 

de liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade. Instalou-se em 1893, quando se iniciou 

a fiscalização das contas públicas, de forma independente do Poder Executivo, num modelo bastante 

influenciado pelo francês. A Constituição Federal de 1934, com a preeminência das preocupações sociais, em 

ambiente inteiramente diverso daquele que deu origem à Constituição de 1891, ampliou as competências do 

Tribunal de Contas, inserindo-o no capítulo denominado “dos órgãos de cooperação nas atividades 

governamentais”, juntamente com o Ministério Público. A Carta outorgada de 1937 inseriu o Tribunal de 

Contas no âmbito do Poder Judiciário, e, em consonância com o regime político da época, conhecido como 

Estado Novo, restringiu a competência desta instituição, suprimindo a função de emitir parecer prévio sobre 

as contas do Presidente da República. A partir de 1946, as Constituições brasileiras passaram a tratar do 

Tribunal de Contas no capítulo destinado ao Poder Legislativo, de forma que tanto na Constituição de 1967 

como na Emenda Constitucional n.º 1 de 1969, os Tribunais de Contas foram disciplinados em seção 

integrante do capítulo do Poder Legislativo, mas especificamente destinada à fiscalização financeira e 

orçamentária. Cumpre registrar que as alterações promovidas no texto de 1967 diminuíram substancialmente 

as prerrogativas do Tribunal de Contas, que só voltaram a ser elevadas por ocasião da promulgação da Carta 

de 1988. A Constituição Federal de 1988 ampliou as atribuições do Tribunal de Contas, acrescentando a 
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Posicionamento institucional 

 

O Tribunal de Contas é o órgão auxiliar e colaborador do Congresso Nacional que 

tem a função constitucional de auxiliá-lo no controle financeiro externo da Administração 

Pública, conforme emana do artigo 71 da CF/88. Como afirma JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO FILHO
98, cuida-se de órgão de inegável relevância no regime republicano e, sem 

embargo de críticas que tem sofrido (algumas delas merecidas), tem uma relativa 

autonomia no sistema, desfrutando, inclusive, de quadro próprio (artigo 73, da CF/88), 

Ministros (e Conselheiros) com as prerrogativas da Magistratura (artigo 73, § 3º, da CF/88) 

e lei própria de auto-organização. 

Logo abaixo apresentaremos as vertentes que entendem de forma diversa a questão 

do posicionamento institucional do Tribunal de Contas (ligado a um dos poderes, 

Executivo, Legislativo ou Judiciário, ou como órgão constitucional independente). 

 

Composição do Tribunal de Contas da União 

 

O Tribunal de Contas da União é composto por 9 (nove) Ministros e, conforme 

dispõe o artigo 73, § 1º, da CF/88, para a nomeação deverão cumprir os seguintes 

requisitos: ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, possuir idoneidade moral, 

reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros 

ou de administração pública e mais de 10 (dez) anos de exercício de funções ou efetiva 

atividade profissional que exija os conhecimentos relacionados aos assuntos mencionados.    

 

Processo de escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União 

 

O processo de escolha se dará de acordo com o estabelecido no § 2º do artigo 73, da 

CF/88. Ou seja, um terço escolhido pelo Presidente da República, com aprovação do 

Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério 

Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de 

antiguidade e merecimento; e dois terços são escolhidos pelo Congresso Nacional.   

                                                                                                                                                                 
competência para exercer a fiscalização operacional, ao lado da financeira, orçamentária, contábil e 

patrimonial. Ainda, além do exame sob o aspecto da legalidade, introduziu a competência para avaliar os 

aspectos da legitimidade e economicidade dos atos da Administração Pública direta e indireta. 
98 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1075-1076. 
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Constituição Federal de 1988 – Seção IX, do Capítulo I que alude ao Poder 

Legislativo, intitulada como ― Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária 

 

Com a CF/88 foram reforçadas e ampliadas as suas competências (artigo 71, da 

CF/88), reguladas com maior detalhe (artigos 72 e 73, ambos da CF/88) e com importantes 

alterações na forma de provimento de seus membros (artigo 73, § 2º, da CF/88), 

basicamente, entretanto, com a constituição, natureza jurídica e características técnicas 

tradicionais, devendo destacar-se como novidade a atribuição de eficácia de título 

executivo às decisões de que resulte imputação de débito ou multa (artigo 71, § 3º, da 

CF/88) 99. 

 

Natureza Jurídica dos Tribunais de Contas 

 

Para JOSÉ LUIZ DE ARANHA MELLO
100, os órgãos de controle da Administração 

Pública pertencem ao Poder Judiciário e exercem uma parcela de sua jurisdição. Suas 

decisões se assemelhariam às decisões deste Poder e seus integrantes seriam equiparados 

aos membros da magistratura, gozando de prerrogativas, impedimentos, vencimentos, 

vantagens, para viabilizar o exercício de suas funções com autonomia e independência.  

Entretanto, não nos alinhamos a esta primeira corrente e concordamos com 

ANTONIO ROQUE CITADINI
101, ao afirmar que  

 
a verdade é que vincular o órgão de fiscalização da Administração ao 

Poder Judiciário não encontra acolhida em qualquer grande país, sendo 

apenas experiência em alguns países africanos (como Angola) até que o 

Estado organize um órgão autônomo de fiscalização. 

 

No mais, a consulta ao artigo 92, da CF/88, o qual elenca os órgãos do Poder 

Judiciário, permite concluir que o Tribunal de Contas não pertence ao Poder Judiciário, 

pois simplesmente não há menção neste dispositivo a este ente.  

Para ODETE MEDAUAR
102, tanto não integra o Poder Judiciário que o artigo 73 da 

CF/88 determina a aplicação ao Tribunal de Contas, no que couber, das disposições do 

                                                      
99 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. rev. atual. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 729. 
100 Apud CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da Administração Pública. São Paulo: Editora Max 

Limonad, 1995., p. 24. 
101 CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da Administração Pública. São Paulo: Editora Max 

Limonad, 1995. p. 25. 
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artigo 96 da CF/88. Ora, se detivesse natureza de órgão do Poder Judiciário, desnecessário 

seria um preceito deste teor.  

Destaca-se, ainda, o posicionamento de CARLOS AYRES BRITTO sobre o tema103: 

 
Com esta separação conceitual, fica evidenciado que os Tribunais de 

Contas não exercem a chamada função jurisdicional do Estado. A função 

jurisdicional do Estado é exclusiva do Poder Judiciário e é por isso que as 

Cortes de Contas: a) não fazem parte da relação dos órgãos 

componenciais desse Poder (o Judiciário), como se vê da simples leitura 

do art. 92 da Lex Legum; b) também não se integram no rol das 

instituições que foram categorizadas como instituições essenciais a tal 

função (a jurisdicional), a partir do art. 127 do mesmo Código Político de 

1988. [...] Em síntese, pode-se dizer que a jurisdição é atividade-fim do 

Poder Judiciário, porque, no âmbito desse Poder, julgar é tudo. Ele existe 

para prestar a jurisdição estatal e para isso é que é forrado de 

competências. Não assim com os Tribunais de Contas, que fazem do 

julgamento um dos muitos meios ou das muitas competências para servir 

à atividade-fim do controle externo. 

 

Já uma segunda hipótese seria a de que o Tribunal de Contas é órgão vinculado ao 

Poder Executivo. De fato, pela Constituição em vigor esta hipótese é afastada. Primeiro, 

três dos membros do Tribunal de Contas são indicados pelo Chefe do Executivo, reduzindo 

a interferência do Executivo na composição do Tribunal. Segundo, não há que se cogitar de 

subordinação do órgão controlador ao órgão controlado no Estado Democrático de Direito. 

A terceira vertente entende que os órgãos de controle externo se vinculam ao Poder 

Legislativo. Para os doutrinadores que assim entendem haverá formas diversas de 

vinculação ao parlamento, mas sempre a vinculação ocorrerá em relação ao Poder 

Legislativo104. 

                                                                                                                                                                 
102 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, ano 27, n. 108, p. 101-126, out./ dez. 1990. p. 123. 
103 Apud SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Curso de direito tributário e finanças públicas. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2008. p. 179-180. 
104  A autora Tatiana Takeda assim sintetizou as posições doutrinárias: “Existe corrente doutrinária que 

considera os Tribunais de Contas subordinados hierarquicamente ao Poder Legislativo, em razão de sua 

posição de auxiliar. No entanto, como comunga o Ministro do STF, Carlos Ayres Brito (‘O Regime 

Constitucional dos Tribunais de Contas’, Revista Diálogo Jurídico, v. I, nº 9), os julgamentos legislativos se 

dão por um critério dotado de discricionariedade para avaliar fatos e pessoas, ao passo que as decisões 

emanadas do pretório em comento só podem obedecer aos parâmetros de ordem técnico-jurídica, isto é, 

parâmetros de subsunção de fatos e pessoas à objetividade das normas constitucionais legais. Diante tais 

relatos, cabe salientar que a CF/88, em nenhum momento, traz em seu bojo o termo ‘órgão auxiliar’, sendo 

que apenas dispõe que o controle externo do Legislativo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, 

o qual tem como função o exercício do controle financeiro e orçamentário em colaboração com o poder 

responsável, em última instância, por essa fiscalização. Desta forma, foi gerada uma confusão entre função e 

natureza do órgão. Os Tribunais de Contas elaboram o seu próprio Regimento Interno e têm plena autonomia 

administrativa e financeira, gerindo e decidindo as questões da sua economia interna, inclusive com relação a 

pessoal. Ademais, têm a faculdade de propor a iniciativa de lei, em especial sobre essas questões da sua 

administração, a teor do que prescreve o caput do art. 73, da CF/88. Firme-se que os juristas José Cretella 
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Já, em nossa visão, o Tribunal de Contas é órgão autônomo de matriz constitucional 

e que não se vincularia a nenhum dos poderes instituídos105. 

Para nós, o Tribunal de Contas colabora com o Poder Legislativo e tem a função de 

auxiliá-lo em sua tarefa constitucional.  

Ressalvamos que auxiliar o Poder Legislativo não significa dizer que há entre eles 

submissão hierárquica ou administrativa, nem ao menos dizer que o Tribunal de Contas 

não goza de independência institucional.  

Todos estes são atributos que lhe são garantidos constitucionalmente, entretanto, 

devemos reconhecer que pela Carta Magna em vigor hoje no Brasil, o Tribunal de Contas 

foi inserido como órgão integrante do Poder Legislativo, fazendo-se presente no Capítulo 

que descreve este poder (precisamente na Seção IX, do Capítulo I). 

Neste mesmo sentido é a lição de CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
106  ao 

asseverar que existe a necessidade de se “permitir o pleno exercício da função 

fiscalizatória em face da administração da receita e da despesa pública, que são exercidas 

                                                                                                                                                                 
Júnior (‘Natureza das decisões do Tribunal de Contas’, RT, a. 77, v. 631, p. 14-23), e Hely Lopes Meirelles 

(‘Direito Administrativo Brasileiro’, Malheiros, 42. ed., p. 842), classificam os Tribunais de Contas como 

‘órgãos administrativos independentes’. Ainda, para Odete Medauar (‘Controle da administração pública’, 

RT, p. 153), a qualificação ‘administrativo’ não deve ser empregada, devido à possibilidade de imediata 

associação ao Poder Executivo, considerando a expressão ‘instituições estatais independentes’ mais adequada 

à natureza que tais órgãos detêm no ordenamento pátrio. Ademais, numa tentativa de evitar qualquer tipo de 

dúvida, Jarbas Maranhão (‘Tribunal de Contas: Natureza jurídica e posição entre os poderes’, Revista de 

Informação Legislativa, a. 27, nº. 106, p. 99-102), sabiamente ensina que: ‘o Tribunal de Contas é um órgão 

independente, em relação aos três Poderes, mas de relevante contribuição, auxiliando-os no desempenho de 

suas atividades de governo, ou em suas específicas atribuições constitucionais e legais. (...) O Tribunal é 

órgão que, funcionalmente, auxilia os três Poderes, porém, sem subordinação hierárquica ou administrativa a 

quaisquer deles. O contrário seria confundir e negar a sua natureza e destinação de órgão autônomo. (...) São 

os Tribunais de Contas, assim, órgãos situados entre os Poderes e de cooperação funcional com eles, 

impondo-se, todavia, que mantenham independência como órgão e função’ (g.n.). Em outra obra (‘Tribunal 

de Contas: Jurisdição Peculiar’, Revista do TCE/PE, nº 13, p. 86-88), o mesmo jurista relaciona a atuação dos 

referidos órgãos de controle ante cada um dos poderes estatais: ‘Em relação ao Poder Executivo a função do 

Tribunal de Contas é de controle e revisão. (...). Relativamente ao Poder Legislativo que, além de legislar, 

tem amplo poder de fiscalização, o Tribunal de Contas coopera tecnicamente na realização do Controle 

Externo. Quanto ao Poder Judiciário tem com ele similitudes. Como órgão tem composição não idêntica, mas 

semelhante. Os ministros e conselheiros do Tribunal de Contas têm os mesmos direitos, garantias e 

impedimentos dos Magistrados do Poder Judiciário’. Assim, também amparado no entendimento do 

professor Alexandre de Moraes que afirma que ‘o Tribunal de Contas é órgão auxiliar e de orientação do 

Poder Legislativo, embora a ele não subordinado, praticando atos de natureza administrativa, concernentes, 

basicamente, à fiscalização’. (‘Direito Constitucional’, 10ª ed., Atlas, p. 391). Pode-se afirmar que têm a 

natureza de órgãos constitucionais dotados de autonomia administrativa e financeira sem qualquer relação de 

subordinação com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, tendo em vista que eles agem ora em 

colaboração com o Poder Legislativo, ora no exercício de competências próprias.” In: TAKEDA, Tatiana. 

Discussão sobre a natureza jurídica dos Tribunais de Contas. Revista Jurisway, texto enviado ao JurisWay 

em 05 de fevereiro de 2009, última edição/atualização em 06 de fevereiro de 2009. Disponível em: 

<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=1112>. Acesso em: 12 de junho de 2017. 
105 Nossa visão coaduna-se com a apresentada por diversos administrativistas. Por todos ver: Celso Antônio 

Bandeira de Mello e Odete Medauar. 
106 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A atuação do Tribunal de Contas em face da separação de Poderes do 

Estado. Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 8, n. 31, p. 57-73, abr./ jun. 2000. 



    

 

73 

 

 

pelos três Poderes da República”. Adiante acrescenta que “é da incumbência insubtraível 

do Tribunal de Contas fiscalizar o Executivo, o Judiciário e o próprio Legislativo, de cuja 

estrutura é integrante”. 

Contudo, em nossa visão, apesar de constar do Capítulo I – Do Poder Legislativo na 

Carta Magna, o Tribunal de Contas é órgão constitucional independente107, não havendo 

como afirmar que seja órgão do Congresso Nacional ou do Poder Legislativo. Veja-se as 

considerações de CARLOS AYRES BRITTO sobre o tema108: 

 
Feita a ressalva, começo por dizer que o Tribunal de Contas da União não 

é órgão do Congresso Nacional, não é órgão do Poder Legislativo. Quem 

assim me autoriza a falar é a Constituição Federal, com todas as letras do 

seu art. 44, literis: ‘O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 

Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal’. Logo, o Parlamento brasileiro não se compõe do Tribunal de 

Contas da União. Da sua estrutura orgânica ou formal deixa de fazer parte 

a Corte Federal de Contas e o mesmo é de se dizer para a dualidade Poder 

Legislativo/Tribunal de Contas, no âmbito das demais pessoas estatais de 

base territorial e natureza federada. 
 

Sendo assim, percebe-se que o Tribunal de Contas, de fato, não é órgão do Poder 

Legislativo. Este poder e a Corte de Contas praticam a cooperação por determinação 

constitucional, com teor técnico e político. 

 

 

 

                                                      
107 Para uma discussão completa em defesa do Tribunal de Contas como órgão constitucional independente, 

ver: LAGE, Fernanda de Carvalho. A natureza jurídica do Tribunal de Contas da União: uma análise sob a 

ótica da Teoria Geral do Estado, do Direito Administrativo e do Direito Constitucional. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=57e5cb96e2254600>. Acesso em: 13 de junho de 2017. 

Destacamos o seguinte trecho: “[...] a matriz de estruturação do Estado tem-se mostrado superada, pois na 

atualidade, mesmo com o desdobramento em três Poderes (ou funções), a materialidade do exercício do 

poder tem provado a coexistência de vários centros de poder dentro do Estado, com controles recíprocos, que 

tornam mais adequada a identificação desses centros de poder por meio das funções do Estado, não pela 

divisão formal dos poderes. Diante disso, as diferentes atividades realizadas em razão das funções do Estado 

são exercidas por um conjunto de órgãos constitucionais subordinantes e independentes. Assim, em face das 

funções que executa, o controle sobre a atividade funcional do Estado, o Tribunal de Contas da União é órgão 

subordinante, tendo em vista que não está subordinado a qualquer outro organismo estatal, possuindo 

independência constitucional para o exercício de suas funções. [...]. Tem-se que o Tribunal de Contas da 

União é órgão constitucional independente, vez que possui as seguintes características: função constitucional; 

órgão imediatamente subordinado à Constituição Federal; órgão constitucional essencial ao qual competem 

funções políticas; garantidor de valores político constitucionais do Estado democrático de Direito”. 
108 Apud SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Curso de direito tributário e finanças públicas. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2008. p. 173-174. 
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Atribuições do Tribunal de Contas no Brasil109 

 

De início, o Tribunal de Contas é o órgão que aprecia as contas do Presidente da 

República e elabora parecer prévio a ser analisado pelo Congresso (artigo 71, I, da CF/88). 

Cabe-lhe também proceder a auditorias em todas as unidades administrativas dos Poderes 

Executivo, Judiciário e Legislativo, bem como nas pessoas da Administração Indireta do 

Estado (artigo 71, IV, da CF/88). Veda-se-lhe, contudo, exercer controle sobre entidades 

administrativas vinculadas a ente federativo diverso: tal atuação refoge à sua competência 

constitucional.  

Por outro lado, fiscaliza as contas nacionais das empresas supranacionais de que 

participe a União (artigo 71, V, da CF/88); fiscaliza a aplicação de recursos repassados 

pela União, concluindo sobre aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade da 

aplicação (artigo 71, VI, da CF/88); aprecia, para fins de registro, a legalidade de atos de 

admissão de pessoal e as concessões de aposentadoria (artigo 71, III, da CF/88); aplica 

sanções aos responsáveis por conduta ilícita no processo de despesas públicas e fixa prazo 

para que órgãos e entidades adotem as providências exigidas para o cumprimento da lei 

(artigo 71, VIII e IX, ambos da CF/88); e susta, no caso de não atendimento, a execução de 

ato impugnado, comunicando o fato à Câmara e ao Senado (artigo 71, X, da CF/88). 

Ainda, o inciso II do artigo 71 atribui ao Tribunal de Contas competência para 

julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da Administração Direta ou Indireta, bem como as contas daqueles que 

provocarem a perda, o extravio ou outra irregularidade, causando prejuízo ao erário.  

 

Natureza Jurídica das decisões do Tribunal de Contas (artigo 71, II, da CF/88) 

 

Importante ressaltar, como coloca JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
110  que o 

termo julgar no texto constitucional não tem o sentido normalmente atribuído aos juízes no 

exercício de sua função jurisdicional. O sentido do termo é o de apreciar, examinar, 

analisar as contas, porque a função exercida pelo Tribunal de Contas na hipótese é de 

                                                      
109 Esta seção foi elaborada com base nos apontamentos de José dos Santos Carvalho Filho sobre o modelo 

de Tribunal de Contas no Brasil. In: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 

Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1075-1081. 
110 Ibid., p. 1076-1077. 
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caráter eminentemente administrativo111. Por isso, esse exame se sujeita, como qualquer 

ato administrativo, a controle do Poder Judiciário no caso de contaminado de vício de 

legalidade, e não tem a definitividade que qualifica os atos jurisdicionais.  

JOSÉ CRETELLA JUNIOR
112 anota que  

 
as decisões do Tribunal de Contas não são decisões judiciárias, porque 

ele não julga. Não profere julgamento nem de natureza cível, nem de 

natureza penal. As decisões proferidas dizem respeito à regularidade 

intrínseca da conta, e não sobre a responsabilidade do exator ou pagador 

ou sobre a imputação dessa responsabilidade. 

 

Para nós, conforme mencionado anteriormente, efetivamente, não se pode dizer que 

as funções do Tribunal de Contas sejam de natureza jurisdicional, com o mesmo caráter 

judicial de definitividade, na medida em que as suas decisões são passíveis de revisão pelo 

Poder Judiciário. Portanto, mesmo quando a Corte de Contas procede ao julgamento das 

contas dos responsáveis por bens e valores públicos, exercendo uma competência 

constitucional própria, exclusiva e indelegável, ainda assim, não há como negar a natureza 

administrativa de suas funções. 

 

Alcance e sentido da expressão “dinheiros públicos” (artigo 71, II, da CF/88) 

 

Para JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
113  é de considerar-se como dinheiros 

públicos aqueles que integram o acervo das pessoas de direito público (entes federativos, 

autarquias e fundações de direito público). Da mesma natureza deve ser considerado o 

montante derivado do pagamento de contribuições ou pagamentos compulsórios efetuados 

por administrados, ainda que os destinatários sejam pessoas de direito privado, integrantes 

da Administração ou não. É o caso, para exemplificar, dos recursos oriundos de 

contribuições parafiscais.  

O mencionado autor ainda coloca que é dinheiro público aquele transferido por ente 

público a qualquer outra pessoa, de direito público ou privado, para emprego em 

finalidades específicas. Como exemplo, menciona a alocação de recursos a ente privado 

                                                      
111 Apesar de minoritários, Pontes de Miranda, Seabra Fagundes e Jorge Ulisses Jacoby Fernandes defendem 

ser jurisdicional a função exercida nas hipóteses de “julgamento” de contas. Essa dissidência na matéria é 

apontada em: SANTOS, Rodrigo Valgas dos. Procedimento Administrativo nos tribunais de contas e 

câmaras municipais. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2006. p. 61. 
112 CRETELLA JUNIOR, José. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1986. p. 

49. 
113 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1077. 
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para utilização em seus fins institucionais. Todos esses valores sujeitam-se à prestação de 

contas e à apreciação pelo Tribunal de Contas.  

Já os recursos privados são  

 
aqueles decorrentes de exploração de atividade econômica (v.g., os lucros 

obtidos por bancos governamentais) ou da própria gestão de entidades 

privadas (v.g., valores cobrados pela prestação de serviços ligados a seus 

fins institucionais). Tais valores integram o patrimônio privado da pessoa 

e são insuscetíveis de controle pelas Cortes de Contas; a não ser assim, 

não teria o Constituinte aludido a dinheiros públicos.114 

 

O princípio da simetria para a definição das funções dos Tribunais de Contas 

estaduais e municipais 

 

As funções básicas dos Tribunais de Contas em geral são exatamente as que 

constam do artigo 71, da CF/88, muito embora as normas sejam aplicáveis diretamente à 

Corte de Contas federal. Aqui, pelo princípio da simetria constitucional, os demais 

Tribunais de Contas não podem inserir, em sua competência, funções não mencionadas na 

Constituição Federal.  

Os Tribunais de Contas estaduais e municipais devem adotar, portanto, como 

modelo de competência, as funções constantes do artigo 71, da CF/88115.  

 

Apreciação pelo Tribunal de Contas da constitucionalidade das leis e dos atos do 

Poder Público 

 

O STF já reconheceu que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, 

pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público116.  

                                                      
114 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1077. 
115 Este entendimento já foi corroborado pelo STF na ADIn 491-BA, Rel. Min. Carlos Velloso, julg. em 

08.08.2001 (vide “Informativo STF” no 276, ago./2002). No caso, a Constituição baiana havia incluído duas 

funções não previstas: 1) a apreciação sobre isenções fiscais (por violação do art. 70 da CF, que não prevê 

controle externo sobre isenções); 2) o julgamento de recurso contra decisão denegatória de pensão proferida 

pelo órgão previdenciário estadual (por ofensa ao art. 71, III, da CF, que admite apenas a apreciação da 

legalidade da concessão de pensões). No mesmo sentido e de fundamental relevância para nosso estudo, a 

ADIn nº 3.715-MC-TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 24.05.2006, que suspendeu normas de 

Constituição estadual que autorizavam suspensão de licitações em curso e de processos de dispensa e de 

inexigibilidade de licitação, matéria não prevista na Carta federal (Informativo STF nº 428, maio/2006). 
116  Súmula 347 do STF: O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 

constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Importante, entretanto, salientar que diante de 

algumas decisões monocráticas que revelam uma postura de repensamento da validade da Súmula nº 347 em 

face da Constituição de 1988, não se pode mais afirmar com veemência que a jurisprudência do Supremo 
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Para JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
117 não há novidade na afirmação, eis que 

a doutrina constitucionalista dominante já admite que os órgãos fundamentais da República 

(Chefia do Executivo, os Tribunais Judiciários, as Casas Legislativas e o Ministério 

Público) também podem apreciar questões de inconstitucionalidade, visto que a eles 

compete, da mesma forma, a guarda da Constituição. 

Entretanto, a situação atual é de efetivo impasse: o TCU reputa deter competência 

para declarar inconstitucionais leis e atos normativos ao analisar casos concretos, inclusive 

com fundamento na jurisprudência do STF. Mas, o próprio STF vem manifestando 

entendimento contrário, suspendendo as decisões do TCU nesses casos, com a indicação da 

necessidade de exame da existência ou não dessa competência a partir da CF/88118. 

Por um lado, o TCU insiste na sua competência para declarar a 

inconstitucionalidade de leis e atos normativos, caso venha a ser necessário para solucionar 

um caso concreto. Para tanto, invoca a amplitude das suas atribuições constitucionais para 

o exercício do controle externo e, ainda, refere-se ao conteúdo da Súmula nº 347 do STF, a 

qual não foi revogada119. 

Por outro lado, o STF, por meio de decisões monocráticas120, afirmou a necessidade 

de se examinar a compatibilidade do entendimento sumulado com o sistema de controle de 

constitucionalidade estabelecido pela CF/88121. 

                                                                                                                                                                 
Tribunal Federal é uníssona acerca da competência do Tribunal de Contas da União para deliberar sobre a 

constitucionalidade de leis e atos do Poder Público, ainda que o verbete sumular não tenha sido, até o 

presente momento, formalmente cancelado. Com efeito, a preocupação manifestada pelos Ministros sobre a 

compatibilidade da Súmula nº 347 com a Carta Política de 1988 assume singular importância, tendo em conta 

que, por mais louvável que seja a ideia de um controle de constitucionalidade que reforce a eficiência no 

controle externo da Administração Pública, também não se pode admitir uma subversão da harmonia e da 

racionalidade do sistema de controle de constitucionalidade arquitetado pela Constituição Federal de 1988. 

Para maiores detalhes sobre as decisões monocráticas do STF ver: NIDEJELSKI, Gabriel Machado. Controle 

de constitucionalidade pelo TCU: releitura da Súmula 347 do STF. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, 

n. 3318, ago. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22342>. Acesso em: 13 de junho de 2017. 
117 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1078-1079. 
118 POMBO, Rodrigo Goulart de Freitas. A controvérsia sobre a declaração de inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo pelo TCU. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n. 80, out. 2013. 

Disponível em: <http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=80&artigo=1093&l=pt>. Acesso 

em: 13 de junho de 2017.  
119 Neste sentido ver: Acórdão TCU n. 945/2013, Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler. 
120 Neste sentido ver: MS n. 25.888, DJe de 29.03.2006, Relator Ministro Gilmar Mendes. E, ainda, um mais 

recente: MS n. 28.745, DJe de 12.05.2010, Relatora Ministra Ellen Gracie. 
121 A relevância do tema em análise ganhou destaque expressivo no julgamento do Mandado de Segurança nº 

25.888 MC/DF, em cujo bojo foi prolatada decisão monocrática para deferir o pedido liminar da impetrante, 

a fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão n° 39/2006) 

no processo TC n° 008.210/2004-7 (Relatório de Auditoria). No caso, a impetrante se insurgiu contra ato do 

Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado em decisão que determinou à empresa e seus gestores 

que se abstivessem de aplicar o Regulamento de Procedimento Licitatório Simplificado, aprovado pelo 

Decreto n° 2.745, de 24 de agosto de 1998, do Presidente da República. Contra essa decisão, a impetrante 

interpôs recurso de reexame, alegando, entre outros fundamentos, que seus procedimentos de contratação não 

https://jus.com.br/tudo/processo
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Ao fim e ao cabo, com as decisões do STF mais recentes, vemos uma tendência de 

confirmação do entendimento segundo o qual o TCU não tem competência para declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, o que pode, evidentemente, levar ao 

cancelamento da súmula em questão.   

 

A eficácia de título executivo para decisões de que resulte a imputação de débito ou 

multa 

 

Outra polêmica refere-se ao artigo 71, §3º, da CF/88, que dispõe: “As decisões do 

Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo”.  

O preceito denuncia, de forma clara, que a relação obrigacional decorrente da 

atribuição de débito ou aplicação de multa enseja a formalização por título executivo, de 

natureza obviamente extrajudicial.  

Não indica, entretanto, a legitimidade para a ação que vise à respectiva cobrança. 

Embora haja alguns entendimentos e até mesmo dispositivos constitucionais de Estados 

que admitem que o Tribunal de Contas possa executar as suas próprias decisões, o STF 

decidiu em contrário 122 , considerando inconstitucional dispositivo nesse sentido da 

Constituição do Estado de Sergipe, com fundamento no citado artigo 71, §3º, da CF/88, 

que não permitiria tal amplitude. 

                                                                                                                                                                 
estariam regulados pela Lei n° 8.666/93, mas sim pelo Regulamento de Procedimento Licitatório 

Simplificado aprovado pelo Decreto n° 2.745/98, o qual tem assento legal no art. 67 da Lei n° 9.478/97. O 

TCU negou provimento ao pedido de reexame, aduzindo, entre outros fundamentos, que, em decisão anterior, 

já havia declarado a inconstitucionalidade do art. 67 da Lei n° 9.478/97 e do Decreto n° 2.745/98, 

determinando que a PETROBRÁS observasse os ditames da Lei n° 8.666/93. Na ocasião, também referiu 

que, segundo a Súmula nº 347 do Supremo, o Tribunal de Contas estaria autorizado a apreciar a 

constitucionalidade de leis e atos do Poder Público. Ulteriormente, o Plenário da Corte de Contas desacolheu 

os embargos de declaração manejados pela empresa estatal, e reafirmou que, “embora não possua a dita 

competência em abstrato, pode o TCU declarar a inconstitucionalidade, em concreto, de atos normativos e 

demais atos do poder público”. Em seu mandamus, a impetrante veiculou como um de seus principais 

argumentos o fato de que o Tribunal de Contas da União não possui competência para declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Aduziu que a Súmula nº 347 do STF foi editada em 1963, 

tendo como base o art. 77 da Constituição de 1946, já revogado há muito tempo. E sobre a questão o Ministro 

Relator meditou expressamente, ao consignar o seguinte, in verbis: “Não me impressiona o teor da Súmula n° 

347 desta Corte, segundo o qual ‘o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 

constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público’. A referida regra sumular foi aprovada na Sessão 

Plenária de 13.12.1963, num contexto constitucional totalmente diferente do atual. Até o advento da Emenda 

Constitucional n° 16, de 1965, que introduziu em nosso sistema o controle abstrato de normas, admitia-se 

como legítima a recusa, por parte de órgãos não-jurisdicionais, à aplicação da lei considerada 

inconstitucional”. In: NIDEJELSKI, Gabriel Machado. Controle de constitucionalidade pelo TCU: releitura 

da Súmula 347 do STF. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3318, ago. 2012. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/22342>. Acesso em: 13 de junho de 2017. 
122 Ver RE 223.037-SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, julg. em 02.05.2002 (vide “Informativo STF” n. 266, 

maio/2002). 

https://jus.com.br/tudo/embargos-de-declaracao
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De fato, nada justifica a pretendida legitimatio do Tribunal de Contas. Isso porque 

não se trata de pessoa jurídica, e sim de órgão público despersonalizado, ao qual só é 

conferida capacidade processual em situações excepcionais.  

De mais a mais, pois integrando pessoa federativa (União ou Estado), é a esta que 

cabe a competência para ajuizamento das ações que visem à cobrança de valores devidos 

ao Poder Público, mesmo que os recursos cobrados sejam alocados para determinado órgão 

nos termos da lei.  

Salienta-se, entretanto, que o Ministério Público tem legitimidade extraordinária123 

para promover a execução com base no aludido título, sabido que, entre suas funções 

institucionais, está a defesa do patrimônio público genericamente considerado (artigo 129, 

III, da CF/88). 

 

Súmula Vinculante n º3 do STF124 

 

No que tange às decisões das Cortes de Contas, já está consagrado o entendimento 

segundo o qual, nos processos em que forem proferidas, deve assegurar-se o contraditório 

e a ampla defesa quando forem capazes de provocar a anulação ou a revogação de ato 

administrativo que beneficie o interessado.  

Trata-se de restrição ao poder de autotutela da Administração Pública, tendência 

que tem sido observada em diversas situações administrativas para evitar que ato unilateral 

tenha o condão de desfazer benefício para o administrado, sobretudo quando praticado com 

abuso de poder. Excetua-se da mencionada exigência a apreciação da legalidade de ato de 

concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

 

Posicionamentos do Tribunal de Contas que extrapolam os limites da função que a 

CF/88 lhe outorgou 

 

 Os Tribunais de Contas, em algumas ocasiões, têm adotado posições que 

extrapolam os limites da função que a Constituição lhes outorgou. Nesse ponto, valemo-

                                                      
123 O STJ, a propósito, reconheceu legitimidade do MP no REsp 1.119.377, Rel. Min. Humberto Martins, 

julg. em 26.08.2009. 
124 Súmula Vinculante n. 3 do STF: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 

contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo 

que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de 

aposentadoria, reforma e pensão. 
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nos da lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
125, que, pela análise da doutrina, no 

que concerne à verificação sobre a atuação dos Tribunais de Contas, chegou a três 

conclusões:  

 

1) cabe ao Tribunal de Contas apreciar o ato concessivo de aposentadoria 

e baixar o processo com suas ponderações a respeito do ato, mas lhe é 

vedado impor ao administrador a modificação do ato sob pena de multa; 

havendo conflito, a solução é o Judiciário, quer para dirimir o litígio 

interorgânico, quer para permitir que terceiro reivindique seus direitos;  

2) não é facultado ao Tribunal de Contas exercer o poder regulamentar 

por ser este privativo do Executivo; as regras que editar, portanto, não 

podem ser gerais e abstratas como as da lei ou dos atos regulamentares 

típicos, porque invadem as funções dos demais Poderes; e  

3) na competência para sustar atos administrativos, deve ser respeitado o 

princípio do devido processo legal, se esses atos envolverem situações 

jurídicas de terceiros; em nenhuma hipótese tem o Tribunal competência 

para invalidar atos administrativos negociais, contratuais ou não.  

 

No mais, dúvida interessante já surgiu sobre a possibilidade de o Tribunal de 

Contas ordenar a suspensão cautelar de processo licitatório. Em virtude do silêncio da 

CF/88, deve analisar-se o círculo de competências da Corte de Contas.  

A CF/88 conferiu ao Tribunal de Contas o poder de sustar, se não atendido, a 

execução de atos impugnados, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao 

Senado Federal (artigo 71, X, da CF/88126). Antes, porém, permitiu-se-lhe assinar prazo 

para que o órgão ou entidade adote as medidas necessárias à eventual restauração da 

legalidade (artigo 71, IX, da CF/88 127 ). Estes dispositivos devem ser interpretados 

conjugadamente: a sustação de atos de outros órgãos (que é providência gravíssima na 

relação entre os Poderes) só se legitima após decorrido o prazo em que foi recomendada a 

superação da ilegalidade. Segue-se, portanto, que o poder de cautela também há de 

depender do descumprimento oportuno da recomendação prévia dirigida ao órgão 

administrativo128. Por outro lado, a Corte de Contas não tem a prerrogativa genérica de 

                                                      
125 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 1079-1081. 
126 Artigo 71, X, da CF/88. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio 

do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] X - sustar, se não atendido, a execução do ato 

impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 
127 Artigo 71, IX, da CF/88. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio 

do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote 

as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. 
128  Em sentido contrário, todavia, a decisão do STF no MS 24.510, Rel. Min. Ellen Gracie, julg. em 

19.11.2003 (“Informativo STF” no 330, nov./2003). Destaca-se que o entendimento acima delineado foi 

adotado no voto vencido do Min. Carlos Brito proferido na mesma ação, com o qual concordamos. 
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exercer o controle prévio de editais de licitação 129 , função não mencionada 

constitucionalmente em suas competências (artigo 71, da CF/88) nem tampouco o de 

contratos do Poder Público, com obrigação de registro prévio130. 

 

2.3.1 O controle externo pelo TCU das contratações públicas: amparo constitucional 

 

O objetivo desta seção é apresentar o embasamento constitucional para o controle 

externo das licitações e contratos administrativos no Brasil.  

Os contratos administrativos, porquanto atos jurídicos geradores de despesa ou 

movimentação patrimonial pública e, por consectário, as licitações que lhes precedem ou o 

próprio procedimento que autoriza a contratação por estar presente alguma hipótese de 

dispensa ou inexigibilidade, submetem-se à gama de controles interno e externo, 

consistindo-se, neste sentido, o objetivo desta seção avaliar o amparo constitucional para 

que seja efetuado o controle externo desses contratos e licitações.  

Como afirma LUCIANO FERRAZ
131, a atividade de controle externo, o constituinte a 

prescreveu, dentre outros, ao Parlamento e ao Tribunal de Contas, cada qual a possuir 

competências determinadas nesse sítio. Controle externo é gênero, que abarca duas 

espécies: controle parlamentar indireto e controle diretamente exercido pelo Tribunal de 

Contas.   

O controle parlamentar indireto, o Poder Legislativo o exerce, indispensavelmente, 

com o auxílio do Tribunal de Contas: não há a possibilidade de se efetivar sem que haja 

esta colaboração e por conta dela é que se utiliza o adjetivo “indireto” para designá-lo.   

A outra parcela do controle externo, mais acentuada e ampla do que aquela deixada 

a cargo do Parlamento, é constitucionalmente prescrita ao Tribunal de Contas, que 

autonomamente a exerce sem qualquer interferência do Legislativo: inexiste entre eles 

hierarquização funcional.  

O fundamento constitucional a autorizar o controle das licitações e contratos 

administrativos pelos Tribunais de Contas tem explícita previsão nos artigos 71, IX, X, XI 

e § 1º, da CF/88 e pode ser exercido em processos de julgamento ou tomada de contas 

                                                      
129 Ver: STF, RE 547.063-RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Menezes Direito, julg. em 07.10.2008. 
130  Na ADI 916-MT (Rel. Min. Joaquim Barbosa, julg. em 02.02.2009), o STF declarou a 

inconstitucionalidade de lei estadual que continha tal forma de controle. 
131 FERRAZ, Luciano. Controle externo das licitações e contratos administrativos. Revista Interesse Público 

– IP, Belo Horizonte, ano 5, n. 22, p. 205-210, nov./ dez. 2003. p. 2 (página referente à cópia da versão 

digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). 
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(artigo 71, II, da CF/88), inspeções e auditorias (artigo 71, IV, da CF/88), denúncias (artigo 

74, § 2º, da CF/88). Confira-se os mencionados dispositivos constitucionais: 

 

Artigo 71, da CF/88. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 

será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete: 

I – [...]; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 

incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 

Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 

ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

III – [...]; 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 

unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

e demais entidades referidas no inciso II; 

V – [...]; 

VI – [...]; 

VII – [...]; 

VIII – [...]; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 

decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 

apurados. 

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 

Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as 

medidas cabíveis. 

§ 2º [...]. 

§ 3º [...]. 

§ 4º [...]. 

 

[...] 

Artigo 74, da CF/88. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a 

finalidade de: 

I – [...]; 

II – [...]; 

III – [...]; 

IV – [...]. 

§ 1º [...]. 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 

perante o Tribunal de Contas da União. 
 

Resume o referido autor afirmando que, sob o prisma constitucional, o aludido 

controle poderá ser exercido mediante:  
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a) regular e oficioso exercício da função fiscalizadora atribuída aos 

Tribunais de Contas;   

b) denúncia formulada ao Tribunal de Contas por qualquer cidadão, 

partido político, associação ou sindicato (artigo 74, § 2º, da CF/88);   

c) provocação dos órgãos de controle interno (artigo 74, IV e § 1º, da 

CF/88). 132 

 

No mais, após demonstrados os fundamentos constitucionais que autorizam o 

controle das licitações e contratos administrativos e os meios positivados na CF/88 para 

seu exercício, ainda são necessários alguns comentários e detalhamentos elementares dos 

dispositivos trazidos pela Carta Magna. 

Primeiramente, mencionamos o disposto no artigo 71, VIII, da CF/88, o qual 

permite ao Tribunal de Contas aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa 

ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, estabelecendo, entre outras 

cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. 

Ademais, destaca-se a previsão do artigo 71, IX, da CF/88, o qual permite que o 

Tribunal de Contas assine prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade133. 

Salienta-se, ainda, o disposto no artigo 71, X, da CF/88 que prevê que se o órgão ou 

entidade não adotar as medidas sugeridas, o Tribunal de Contas poderá sustar o 

procedimento da licitação, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado 

Federal, mesmo quando o procedimento licitatório já se tenha findado. Isto porque o 

término do procedimento licitatório não induz, necessariamente, à contratação, que, como 

                                                      
132 FERRAZ, Luciano. Controle externo das licitações e contratos administrativos. Revista Interesse Público 

– IP, Belo Horizonte, ano 5, n. 22, p. 205-210, nov./ dez. 2003. p. 2 (página referente à cópia da versão 

digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). Em relação ao item a, o referido autor menciona que 

esta hipótese de controle descrita efetiva-se, em regra, a posteriori, por ocasião do julgamento das prestações 

e tomadas de contas (artigo 7º da Lei nº 8.443/92 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União). Por vezes, 

é resultado de tomadas de contas especiais oriundas dos próprios órgãos e entidades da administração ou 

resultado da conversão de processo de inspeção ou auditoria, hipóteses em que o controle poderá ser 

posterior, desde que o objeto contratual esteja totalmente executado, ou concomitante, no caso de o contrato 

estar em fase de execução. 
133  Como já mencionado anteriormente, o STF no julgamento do MS 24510 (informativo STF/330) 

reconheceu que o TCU possui competência para a expedição de medidas cautelares tendentes a sustar 

procedimentos licitatórios, independentemente da fixação de prazo para o exato cumprimento da lei, como 

prescreve o dispositivo em comento (inciso IX), em razão da necessidade de garantir eficácia às decisões 

finais por ele proferidas. De fato, quando não seja possível, em razão da exiguidade do tempo, a prescrição 

do prazo para sanar as irregularidades, na forma do artigo 71, IX da CF/88, é de se reconhecer que ao 

Tribunal de Contas é dado sustar imediatamente o procedimento licitatório que considera portador de vício. 

Esta interpretação vale para todas as Cortes de Contas, por força do artigo 75 da CF/88. (grifo nosso). In: 

FERRAZ, Luciano. Controle externo das licitações e contratos administrativos. Revista Interesse Público – 

IP, Belo Horizonte, ano 5, n. 22, p. 205-210, nov./ dez. 2003. p. 6, nota de rodapé 8 (página referente à Cópia 

da versão digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). 
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regra, se afigura mera faculdade para a Administração e expectativa de direito para o 

contratado134.   

Segundo o artigo 71, XI, da CF/88, o Tribunal de Contas também deve representar 

ao Poder competente sobre as irregularidades ou abusos apurados. 

De se destacar que somente se o contrato administrativo estiver formalizado é que o 

ato de sustação caberá ao Poder Legislativo. Pois é assim que prescreve o § 1º do artigo 71, 

da CF/88. Veja-se: 

 
Artigo 71, da CF/88. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 

será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete: (...). 

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 

Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as 

medidas cabíveis. [...] 

 

Contudo, se o Congresso Nacional permanecer inerte durante o prazo de 90 

(noventa) dias, a partir da ciência dada pelo Tribunal de Contas, este decidirá a respeito, 

conforme prescreve o artigo 71, § 2º, da CF/88135. Confira-se: 

 
Artigo 71, da CF/88. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 

será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete: 

[...] 

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa 

dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal 

decidirá a respeito. 

[...]. 

 

Ressalta-se, aqui, que a competência para “decidir a respeito” de situações nas 

quais o Legislativo ou o Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, não efetivarem a 

sustação do contrato impugnado não admite que o Tribunal de Contas assuma este papel, 

em substituição aos órgãos nomeados constitucionalmente136.  

                                                      
134 FERRAZ, Luciano. Licitações: estudos e práticas. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Adcoas, 2002. p. 79. 
135 Luciano Ferraz aponta que neste mesmo sentido decidiu o STF: “o Tribunal de Contas da União - embora 

não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos - tem competência, conforme o art. 71, IX, 

para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação 

de que se originou (STF, MS 23550/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/o Acórdão Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 31.10.2001, p. 06)”. In: FERRAZ, Luciano. Controle externo das licitações e contratos 

administrativos. Revista Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 5, n. 22, p. 205-210, nov./ dez. 2003, p. 

4 (página referente à cópia da versão digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). 
136  “Não lhe cabe, porém, sustar a execução de contrato. Se constatar ilegalidade ou irregularidade no 

processo de sua formação ou em qualquer de suas cláusulas, deverá representar ao Congresso Nacional, 

solicitando a sustação que, no caso, é ato de estrita competência deste. [...] Mas, se o Congresso ou o Poder 

Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivarem as medidas referidas acima, o Tribunal decidirá a 

respeito (art. 71, §§ 1º e 2º). A Constituição para por aí, deixando ao intérprete algumas dúvidas. A primeira 
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A decisão a respeito só pode versar sobre outras providências (tais como a de 

aplicar sanções, de julgar a legitimidade das contas, de declarar a nulidade do contrato), 

dentro da competência da Corte de Contas, sem, contudo, substituir a deliberação do 

Congresso Nacional, órgão que foi dada a função de sustar contratos137. 

Neste contexto, LUCIANO FERRAZ
138

 ainda concede relevo ao fato de que 

relativamente ao controle externo de atos e contratos, a CF/88 em seu artigo 71, inciso X e 

no § 1º deste mesmo artigo alude ao termo “sustação”, que se relaciona com os efeitos do 

ato ou do contrato e não com sua validade.  

Com efeito, a anulação do ato ou do contrato se afigura ato de competência 

exclusiva da autoridade administrativa ou do Poder Judiciário139.   

Aqui, cabem duas importantes distinções.  

Primeira: “sustar ato” não é sinônimo de “anular ato”. Sustar é paralisar a execução, 

total ou parcialmente. Anular seria bem mais que isso: seria desfazer os efeitos produzidos, 

quando viável e necessário, seria fazer recomposições patrimoniais acaso cabíveis e seria 

eliminar em definitivo o ato como centro produtor de efeitos futuros. Nada disso a Corte de 

Contas pode fazer, mesmo quanto a atos: sua competência se esgota na sustação do ato, na 

paralisação de seus efeitos.  

                                                                                                                                                                 
diz respeito à atitude do Congresso, que não é mero intermediário do Tribunal de Contas, no caso, como a 

imprecisão da norma pode dar a entender. Na verdade, ao Congresso cabe apreciar e decidir a solicitação de 

suspensão do contrato. Antes disso, solicita ao Executivo as medidas cabíveis, no prazo assinado. Depois 

disso, com ou sem as providências do Executivo, decidirá sobre a suspensão. Suspendendo ou não, porque 

sua decisão não é jurídica, mas política, à vista da oportunidade e da conveniência. Se não suspender, a 

execução do contrato prossegue. Se suspender, comunicará ao Tribunal de Contas para a responsabilização 

pertinente. Se o Congresso ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não tomar providências, ou seja, 

silenciar, aí sim é que cabe ao Tribunal decidir a respeito. Outra questão deixada ao intérprete refere-se ao 

conteúdo dessa decisão, que, a nós, nos parece ser a da declaração da nulidade do contrato e eventual 

imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo (art. 71, § 3º). E cabe ao Tribunal providenciar 

a cobrança, determinando à Advocacia-Geral da União o ajuizamento da execução, sob pena de 

responsabilidade.” In: SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20. ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2002. p. 732. 
137 Neste sentido, ver: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. 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.220.  
138 FERRAZ, Luciano. Controle externo das licitações e contratos administrativos. Revista Interesse Público 

– IP, Belo Horizonte, ano 5, n. 22, p. 205-210, nov./ dez. 2003. p. 2 (página referente à Cópia da versão 

digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). 
139 Amauri Feres Saad faz fundamental observação no seguinte sentido: “O juízo de ilicitude dos tribunais de 

contas sobre atos ou contratos administrativos, quando importar, nos termos do art. 71 da Constituição 

Federal, a sustação de tais atos ou contratos, só poderá significar juridicamente a sustação dos efeitos 

orçamentários de tais atos, e nunca o atingimento de todos os seus efeitos. A despesa eventualmente 

realizada após este juízo será tida por irregular, com a consequência de comprometer o próprio julgamento 

das contas dos responsáveis pela despesa. Mas o ato — até ser desconstituído pela própria Administração ou 

pelo poder judiciário, se o for — permanecerá válido e produzindo seus efeitos obrigacionais típicos” (grifo 

nosso). SAAD, Amauri Feres. O controle dos tribunais de contas sobre os contratos administrativos. In: 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio et al. (Org.) Direito Administrativo e liberdade: estudos em 

homenagem a Lúcia Valle Figueiredo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 95. 
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Segunda: a CF/88 estabeleceu uma diferença essencial quanto às competências dos 

Tribunais de Contas. O Tribunal de Contas recebeu a prerrogativa de sustar atos. Mas não 

recebeu a competência de sustar contratos140, que foi reservada diretamente ao Congresso 

Nacional, com auxílio técnico do Tribunal de Contas (conforme artigo 71, § 1º, da 

CF/88)141. 

Ademais, a partir da determinação de sustação do ato ou do contrato (conforme os 

limites acima expostos), em face da perda da presunção de legitimidade do procedimento, 

a continuidade dele e a realização da despesa correspondente são de responsabilidade 

pessoal da autoridade, que poderá ser responsabilizada civil (ressarcimento) e 

administrativamente (multa) em processos de tomada de contas, sem prejuízo do 

cometimento de ato de improbidade (conforme o artigo 11 da Lei nº 8.429/92142) e de 

ilícito criminal. 

Ainda, destacamos o disposto no artigo 74, §§ 1º e 2º, da CF/88, os quais, 

respectivamente, preveem que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCU, sob 

pena de responsabilidade solidária e, ainda, que qualquer cidadão, partido político, 

                                                      
140 “A impossibilidade de sustar contratos, contudo, não representa uma completa insignificância do papel 

dos Tribunais de Contas no controle e fiscalização dessa matéria. Longe disso. É função da Corte de Contas 

conferir prazo às autoridades competentes para que estas corrijam possíveis irregularidades apontadas na 

fiscalização. Embora seja esta uma competência de natureza colaborativa, o poder de influência que ela 

representa é muito grande. Ao determinar um prazo para correção, o Tribunal de Contas não está, de fato, 

ordenando ou adotando diretamente uma determinada providência. O dispositivo constitucional é claro ao 

reservar à própria autoridade administrativa responsável a competência de ajustar o ato impugnado à lei. E 

qual a razão dessa devolução do assunto à autoridade administrativa? É, de um lado, uma oportunidade para 

eventual alinhamento consensual entre controlado e controlador, no espírito de atuação colaborativa. Mas, de 

outro, é o espaço para, se assim entender, a autoridade resistir, opondo-se à avaliação e conclusões do 

Tribunal, insistindo na legalidade do negócio e em sua continuidade. Porém, é indubitável que, diante da 

pronúncia do Tribunal de Contas no sentido da necessidade de adequar uma determinada prática contratual, 

haverá forte incentivo para o atendimento da medida por parte do responsável. Até porque, mesmo em 

matéria contratual, cabe a esse órgão externo de controle o julgamento das contas da administração pública e, 

no caso de irregularidades, a aplicação de sanções aos responsáveis”. In: SUNDFELD, Carlos Ari; 

CÂMARA, Jacintho Arruda. Controle das contratações públicas pelos Tribunais de Contas. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 257, p. 111-144, maio/ ago. 2011, p. 122. 
141 Neste sentido, ver: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. 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.197. 
142 Artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; II - retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício; III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e 

que deva permanecer em segredo; IV - negar publicidade aos atos oficiais; V - frustrar a licitude de concurso 

público; VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; VII - revelar ou permitir que chegue 

ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica 

capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço; VIII - descumprir as normas relativas à celebração, 

fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; 

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.    



    

 

87 

 

 

associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 

ilegalidades perante o TCU. 

Diante da apresentação acima exposta temos como fundamentais os seguintes 

questionamentos: a CF/88 permite que os Tribunais de Contas invalidem contratos 

administrativos, direta ou indiretamente? Permite que tais órgãos se substituam à 

Administração Pública, determinando a alteração unilateral de preços contratuais? São 

competentes, os Tribunais de Contas, para adotar medidas cautelares determinando a 

retenção de pagamentos ou a realização de aditamentos em contratos administrativos? 

Podem impor à Administração a invalidação ou suspensão de contratos administrativos 

considerados por ela regulares? Quais são, em síntese, os limites para o controle dos 

tribunais de contas sobre os contratos administrativos?143 

AMAURI FERES SAAD responde a esses questionamentos, em suma, com a seguinte 

afirmação: “os Tribunais de Contas não são uma administração de segundo grau”144.  

O autor explica que não há nada que permita inferir-se que os Tribunais de Contas 

podem adotar outros critérios de controle que não aqueles fixados no artigo 70, caput, da 

CF/88 (legalidade, legitimidade, economicidade e finalidade), nem que tais órgãos 

estariam autorizados a substituir a vontade da Administração Pública pela sua, nem, muito 

menos, que suas decisões estariam afastadas do amplo controle jurisdicional incidente 

sobre todas as atividades administrativas estatais. 

Em nossa visão, congruente com a do supra referido autor, esta é a correta 

compreensão do alcance formal das decisões dos Tribunais de Contas sobre os atos 

auditados145.  

Coloca-se, no mais, que a doutrina costuma diferenciar a decisão irrecorrível do 

Tribunal de Contas do instituto da coisa julgada.  

Para nós, como apresentado nas seções anteriores, os Tribunais de Contas não 

exercem qualquer parcela de jurisdição.  

                                                      
143  SAAD, Amauri Feres. O controle dos tribunais de contas sobre os contratos administrativos. In: 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio et al. (Org.) Direito Administrativo e liberdade: estudos em 

homenagem a Lúcia Valle Figueiredo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 61-62. Os questionamentos 

são o objeto de estudo do mencionado autor neste artigo. 
144 Ibid., p. 92-93. 
145 Neste ponto, apenas gostaríamos de já bem demarcar que quando da apresentação da introdução deste 

trabalho (Capítulo 1) e da elaboração de nosso estudo prático (Capítulo 4), analisando decisões do TCU, 

utilizamos o verbo “invalidar” no contexto da análise das contratações diretas pelo TCU. Entretanto, já 

deixamos claro que o TCU não pode se substituir à vontade da Administração Pública e, portanto, não tem o 

condão de rescindir contratos administrativos como exposto nesta Seção. Sendo assim, o verbo “invalidar”, 

no que tange às decisões do TCU, para nós, não é entendido com eficácia de título executivo para o particular 

contratado.    



    

 

88 

 

 

Suas decisões não fazem coisa julgada, sendo amplamente revisáveis pelo 

Poder Judiciário, na exata medida em que o são os atos administrativos 

em geral. Sua competência, conquanto não integre a Administração 

Pública, é inarredavelmente administrativa. 146  

 

 Os limites para o controle do Tribunal de Contas sobre os contratos 

administrativos, portanto, têm amparo constitucional e foram bem resumidos por MARIA 

SYLVIA ZANELLA DI PIETRO no seguinte sentido: 

 
O Tribunal de Contas não pode tomar decisões que são de atribuição da 

Administração Pública. Ele não pode substituir-se a ela, para inserir 

exigências nos editais de licitação; ou para exigir garantias suplementares 

não previstas nos instrumentos convocatórios da licitação; ele não pratica 

atos administrativos no âmbito de contratos administrativos em execução; 

ele não altera e não rescinde contratos administrativos; ele não regula 

contratos administrativos. A sua missão – das mais nobres – é a de 

auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta “quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas”, 

conforme previsto no artigo 70, caput, da Constituição.147  

  

Conclui-se, ainda, que a decisão do Tribunal de Contas além de não alterar e nem 

mesmo rescindir contratos administrativos, não tem eficácia de título executivo para o 

particular contratado.  

Neste mesmo sentido é o magistério de HELY LOPES MEIRELLES:  

 
o acórdão do Tribunal de Contas, neste e em todos os casos em que 

considere ilegítima a contratação de obra, compra ou serviço pela 

Administração centralizada, descentralizada ou autárquica, seja inicial ou 

decorrente de aditamento, não tem eficácia de título executivo contra o 

particular contratado, nos termos do §3º do art. 71 da Constituição da 

República. É assim porque as decisões dos Tribunais de Contas (cuja 

competência não pode desbordar do art. 71 da mesma Constituição), no 

que concerne à imputação de débito ou multa, só podem afetar 

particulares que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 

                                                      
146  SAAD, Amauri Feres. O controle dos tribunais de contas sobre os contratos administrativos. In: 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio et al. (Org.) Direito Administrativo e liberdade: estudos em 

homenagem a Lúcia Valle Figueiredo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 94. Em sua nota de rodapé n. 

60 ainda corrobora o seguinte: “O notável Mestre Sérgio Ferraz faz exata síntese deste aspecto, quando 

pontua que “todas as deliberações do Tribunal de Contas, mesmo as remarcadas de acentuado caráter técnico 

(contábil, patrimonial, gerencial, etc.), se sujeitam (e isto é pacífico doutrinário e jurisprudencialmente), 

como qualquer ato administrativo, ao controle do Poder Judiciário; ou seja, não se revestem eles da tônica de 

definitude, exclusiva apenas dos atos jurisdicionais típicos (Parecer não publicado, elaborado em 2012, 

juntado ao MS nº 31673-DF, perante o Supremo Tribunal Federal, p. 15).” 
147 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Incompetência dos Tribunais de Contas para determinar a sustação 

de contratos administrativos, mesmo como medida cautelar. Matéria de competência privativa do Congresso 

Nacional. Aplicação do princípio pacta sunt servanda nos contratos administrativos. Limites à invalidação 

de contratos administrativos. Parecer não publicado, 2010. 
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que resulte prejuízo ao erário público, relativamente a bens ou valores de 

que tenham gestão (cf. art. 71, II), o que, via de regra, não ocorre com os 

que se obrigam contratualmente com a Administração, para executar 

obra, prestar serviço ou realizar fornecimento de interesse para o serviço 

público.148 

 

Salienta-se, por fim, que a suposta competência do Tribunal de Contas para expedir 

decisões cautelares com o propósito de atingir contratos da administração não consta das 

atribuições dadas pela CF/88 ao TCU; também não existe regra nesse sentido na Lei 

Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/92); falta previsão até no regimento interno aprovado pelo 

próprio Tribunal. Como afirmam CARLOS ARI SUNDFELD E JACINTHO ARRUDA CÂMARA
149, 

apesar do esforço argumentativo, não lhes parece compatível com a CF/88 o exercício de 

um genérico “poder cautelar” por parte dos Tribunais de Contas, pois isso implicaria, na 

prática, a avocação para si de decisão expressamente reservada ao Poder Legislativo150.  

  

2.3.2 O controle externo pelo TCU das contratações públicas: amparo infraconstitucional 

 

O objetivo desta seção é apresentar o embasamento infraconstitucional para o 

controle externo das licitações e contratos administrativos no Brasil.  

                                                      
148 MEIRELLES, Hely Lopes. Tribunal de Contas e contrato administrativo. In: Estudos e pareceres de 

direito público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991. v. 11. p. 221. 
149 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Controle das contratações públicas pelos Tribunais 

de Contas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 257, p. 111-144, maio/ ago. 2011. p. 126. 
150 “A previsão de prerrogativas cautelares foi feita legalmente e exclui, de modo evidente, a intromissão 

direta na execução contratual. A Lei nº 8.443/1992 deu ao TCU competência de, cautelarmente, determinar o 

afastamento temporário do responsável, quando houver risco de que sua permanência na função retarde ou 

dificulte a realização de auditoria ou inspeção, ou possa causar novos danos ao erário (art. 44). A intromissão 

no curso de contrato em execução, como não poderia deixar de ser, ficou a cargo do Congresso Nacional (art. 

45, § 2º). A previsão, contida no regimento interno do Tribunal de Contas da União, de adoção de medidas 

cautelares (art. 276) só pode ser compreendida de modo restritivo, isto é, abrangendo apenas atos 

administrativos e não contratos, sob pena de ser flagrantemente contrária à Constituição e à própria Lei 

Orgânica do TCU, que reservaram a aludida competência exclusivamente ao Congresso Nacional. A 

competência cautelar do Judiciário não pode ser empregada analogicamente para dar tais poderes aos 

Tribunais de Contas. Em primeiro lugar, porque a Constituição, nitidamente, não outorgou às cortes de 

contas funções jurisdicionais, deixando estampada a necessidade de participação do Judiciário na execução 

de suas decisões (art. 71, § 3º, da CF). Além disso, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União tratou 

expressamente de suas competências cautelares, havendo excluído de sua abrangência as interferências em 

contratos firmados pela administração. Em relação a estes, o papel atribuído ao TCU limitou-se a reproduzir 

competências já mencionadas constitucionalmente de assinar prazo à autoridade administrativa para que ela, 

por ato próprio, sane a suposta irregularidade ou para encaminhar o processo ao Congresso Nacional, este 

sim, dotado do poder de determinar a sustação do contrato (arts. 44 e 45 da Lei nº 8.443/1992).” In 

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Controle das contratações públicas pelos Tribunais de 

Contas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 257, p. 111-144, maio/ ago. 2011. p. 142. 
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De início, a referência primordial é ao disposto no artigo 113151 da LGL, o qual 

menciona de forma expressa os controles interno e externo das licitações e contratos. 

 Na lição de LUCIANO FERRAZ
152, o controle mencionado na LGL é abrangente. 

Engloba licitações, contratos de qualquer natureza (públicos e semipúblicos – artigo 62, § 

3º, da LGL) e os demais instrumentos regidos pela LGL (v.g. convênios – artigo 116, da 

LGL). No mais, o controle regulado pelo dispositivo acima transcrito pode realizar-se 

mediante representação, como previsto no § 1º, ou de ofício, como presente no § 2º.   

Aponta-se, ainda, que as representações previstas no artigo 113, § 1º, da LGL, 

afiguram-se manifestações pontuais da participação popular na Administração Pública e 

não destoam, na essência, das denúncias previstas no artigo 74, § 2º, da CF/88153. A 

finalidade maior das representações é a tutela do escorreito emprego do dinheiro público, 

direito público subjetivo da sociedade.  

De se cogitar, na espécie, conforme o magistério de EDUARDO GARCÍA DE 

ENTERRÍA E TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ
154, da participação administrativa uti socius ou uti 

cives, ou seja, da participação dos legitimados na defesa dos interesses da sociedade. 

Conforme disciplina do § 2º do artigo 113 da LGL, que se refere às requisições 

prévias dos editais de licitação pelos Tribunais de Contas, esclarece-se que ela não se 

confunde com a antiga competência das Cortes de Contas para efetivar registro prévio dos 

                                                      
151 Artigo 113 da LGL. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por 

esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos 

interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e 

execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. § 1º 

Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos 

órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins 

do disposto neste artigo. § 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno 

poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia 

de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à 

adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. 
152 FERRAZ, Luciano. Controle externo das licitações e contratos administrativos. Revista Interesse Público 

– IP, Belo Horizonte, ano 5, n. 22, p. 205-210, nov./ dez. 2003, p. 3 (página referente à Cópia da versão 

digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). 
153 Luciano Ferraz afirma que ambas não visam a proteger direitos subjetivos ou interesses pessoais do 

denunciante, do licitante ou do contratado, embora se reconheça que não raro os móveis para o ingresso da 

representação sejam interesses dessa ordem. O autor chama esta prática de “denuncismo”. Ibid., p. 3 (página 

referente à cópia da versão digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). 
154 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. 4. ed. 

Madrid: Editora Civitas, 1995. v. 2. p. 85-86. Em tradução para o português realizada por José Alberto Froes 

Cal e com revisão técnica de Carlos Ari Sundfeld ver: ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, 

Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. v. 2. Neste 

mesmo sentido: FERRAZ, Luciano. Controle externo das licitações e contratos administrativos. Revista 

Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 5, n. 22, p. 205-210, nov./ dez. 2003. p. 6, nota de rodapé 6 

(página referente à Cópia da versão digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). 
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contratos administrativos 155 : “trata-se de controle prévio em relação à despesa e 

concomitante em relação à licitação e ao contrato”156.   

Cumpre salientar, ademais, que a solicitação de cópia do edital conforme o disposto 

no artigo 113, § 2º, da CF/88 é faculdade, não é dever que se impõe à Corte de Contas 

(utiliza-se o verbo “poder” e não “dever” na literalidade do dispositivo em comento). O 

prazo que vai até o dia útil imediatamente anterior não é decadencial, posto que o Tribunal 

de Contas poderá a qualquer tempo avaliar a legitimidade da licitação, por força de suas 

atribuições constitucionais.  

Para LUCIANO FERRAZ
157, os Tribunais de Contas poderiam, até mesmo, editar ato 

normativo para tornar obrigatória a remessa dos editais.  

                                                      
155 “Os contratos, antes de produzirem efeitos e, consequentemente, gerarem despesas orçamentárias efetivas, 

deveriam se submeter a registro perante o Tribunal de Contas. Sem aprovação do órgão externo controlador, 

em regra, a contratação não poderia ser executada. Esse regime perdurou até a Constituição de 1967. O 

crescimento do Estado, de suas funções e, consequentemente, do volume de contratos por ele celebrados 

justificou a mudança no momento da realização do controle externo. Mostrava-se praticamente inviável 

sujeitar toda e qualquer contratação a prévio registro, anterior à sua implementação. Desde 1967, o controle 

externo sobre as contratações públicas, no Brasil, passou a ser a posteriori. Também ficou assim o controle 

sobre a maior parte dos demais atos geradores de despesas, isto é, dos atos unilaterais, sem natureza 

contratual (atos concessivos de benefícios fiscais, transferências de recursos etc.). Em 1967, portanto, a regra 

de controle mudou. A atuação fiscalizatória concentrou-se, basicamente, na análise e correção de despesas já 

efetuadas. A função do controle, portanto, centrou-se na repressão ao gasto ilegal, irregular, de recursos 

públicos. Esse modelo de controle a posteriori foi mantido pela Constituição de 1988. Ou seja, a realização 

de despesas, em especial as decorrentes de contratações da administração, deixou de ser condicionada à 

prévia anuência e aprovação dos Tribunais de Contas. Houve, portanto, uma alteração significativa no 

modelo de controle externo dos gastos públicos adotado no ordenamento brasileiro. Numa primeira fase, que 

vai desde a implantação dos Tribunais de Contas (1890) até a Constituição de 1967, o controle de gastos 

estava intensamente imbricado na própria função de administrar. Tinha-se, por assim dizer, um controle 

quase-administrativo da atuação financeira estatal (em sentido amplo, incluindo questões orçamentárias, 

contábeis e patrimoniais) por parte do órgão externo. Isto porque sua atuação coincidia com a decisão 

administrativo-financeira em si, pois esta dependia da manifestação favorável do controlador para ser 

implementada. Nesse sistema, a realização das atividades financeiras estatais dependia tanto da decisão dos 

entes administrativos propriamente ditos como também da atuação dos órgãos de controle. Do ponto de vista 

institucional, os órgãos de controle participavam da deliberação de contratar particulares para tarefas 

administrativas. A função de administração financeira era, de certa forma, partilhada entre os gestores 

públicos e os órgãos de controle”. In: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Controle das 

contratações públicas pelos Tribunais de Contas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 257, p. 

111-144, maio/ ago. 2011, p. 114-115. 
156 FERRAZ, Luciano. Controle externo das licitações e contratos administrativos. Revista Interesse Público 

– IP, Belo Horizonte, ano 5, n. 22, p. 205-210, nov./ dez. 2003. p. 3 (página referente à cópia da versão 

digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). Aliás, sob a égide da Constituição de 1988, o STF 

pronunciou-se sobre a inconstitucionalidade do registro prévio dos contratos administrativos pelas Cortes de 

Contas, ao apreciar a Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 916/MT, assim ementada: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 6.209, de 06 de maio de 1993, do Estado do Mato Grosso. 

Exigência de os contratos celebrados entre o governo do Estado e as empresas particulares dependerem de 

registro prévio junto ao Tribunal de Contas do Estado. Pedido de liminar. Relevância jurídica do pedido e da 

conveniência de suspensão de eficácia da lei impugnada. Liminar concedida” (STF, ADIn 916 MC/MT, Rel. 

Min. Moreira Alves, DJ 11.03.94. p. 4112). 
157 Ibid., p. 6, nota de rodapé 7 (página referente à cópia da versão digital – Biblioteca Digital Fórum de 

Direito Público). Assim posiciona-se o mencionado autor: “vislumbra-se mesmo a possibilidade de edição 

pelas cortes de contas de ato normativo, fundado no § 2º do art. 113, para tornar obrigatória a remessa dos 

editais, v.g., quando o objeto da licitação e do futuro contrato, pela complexidade ou suntuosidade, 



    

 

92 

 

 

Em relação, ainda, ao § 2º do artigo 113 da LGL, o sentido que se extrai do prazo 

fixado (“até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas”) tem a 

ver com a necessidade de suspensão do recebimento das propostas pela Administração 

Pública até ulterior deliberação do Tribunal: “se a solicitação vier dentro do prazo, é 

necessário suspender a licitação; do contrário, ou seja, se a cópia for requerida 

posteriormente pelo Tribunal, desnecessário suspender o procedimento”158.   

A Administração Pública, entretanto, não poderá ficar entravada em face de 

eventual mora do Tribunal de Contas em apreciar o edital da licitação. A apreciação deverá 

ser realizada em prazo razoável, levando-se em conta o objeto e a complexidade do 

procedimento licitatório, devendo as normas internas das Cortes de Contas disporem a esse 

respeito.  

À guisa de definição, deve-se reconhecer aplicável o prazo máximo para decisão 

constante das leis de processo administrativo (conforme artigo 49 da Lei nº 9.784/99159).   

As representações ou requisições prévias de ofício realizadas pelos Tribunais de 

Contas dos editais de licitação, efetuadas no aludido prazo ou não, motivam a abertura de 

processos junto às Cortes de Contas, para sindicar a legitimidade da licitação, podendo 

ensejar, em caso de irregularidade, a determinação de medidas para o exato cumprimento 

da lei, na forma do artigo 71, IX, da CF/88, tratado na seção anterior.   

Concluindo, LUCIANO FERRAZ
160  afirma que tais medidas, quando se esteja no 

realizar da licitação, em sua visão, tem caráter coercitivo para o órgão ou entidade, os 

                                                                                                                                                                 
recomendem análise prévia (a propósito da competência normativa dos tribunais de contas, vide FERRAZ, 

Luciano. Poder de coerção e poder de sanção dos tribunais de contas, competência normativa e devido 

processo legal. Fórum administrativo - Direito Público, v.2, n.14, abr. 2002). Onde se lê: “com efeito, ao 

legislador – desde que respeitados os limites da competência ratione materiae –, é possível alargar as 

atribuições das cortes de contas, em ordem a que possam melhor desempenhar suas funções. As leis 

orgânicas dos tribunais de contas em geral prescrevem-lhes atribuições genéricas para o exercício da parcela 

que lhes cabe no controle externo da administração. Contudo, hipóteses há em que as leis orgânicas não 

estabelecem minuciosamente todos os detalhes para que a obrigação pública de prestar contas seja adimplida 

pelo responsável (v.g., prazo, forma, modo, rotinas). Quando isso acontece, tem cabimento a edição de um 

ato normativo subsequente. Assim, os regimentos internos e instruções normativas dos tribunais de contas 

são atos que cumprem o desiderato de estabelecer as situações concretas que dão lugar à obrigação pública de 

prestar contas. Nesse sentido, pode-se falar em competência normativa dos Tribunais de Contas. Aliás, as leis 

orgânicas destes órgãos são uníssonas em prescrever dispositivos semelhantes ao art. 3º da Lei Federal nº 

8.443, de 16 de julho de 1992 (LOTCU – Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), que outorga 

competência normativa ao TCU quando dispõe: “ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua 

competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções 

normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser 

submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade” (grifos e alterações apenas de 

estilo apostas no trecho transcrito). 
158 FERRAZ, Luciano. Controle externo das licitações e contratos administrativos. Revista Interesse Público 

– IP, Belo Horizonte, ano 5, n. 22, p. 205-210, nov./ dez. 2003. p. 3 (página referente à cópia da versão 

digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). 
159 Artigo 49 da nº 9.784/99. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo 

de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. (grifo nosso) 
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quais, se quiserem descumpri-las, deverão ingressar no Poder Judiciário contra a decisão 

da Corte de Contas. Para o referido autor, as impugnações realizadas, com lastro no artigo 

113 da LGL, derrogam a presunção de legitimidade do procedimento administrativo161, 

que somente se restabelecerá com o provimento judicial favorável. 

 

2.3.3 O controle externo pelo TCU das contratações públicas: a posição do Supremo 

Tribunal Federal 

 

Como visto acima, diante do amparo constitucional e infraconstitucional do 

controle externo das licitações e contratos administrativos, no Brasil, os poderes próprios 

dos Tribunais de Contas no controle de contratos são para agir sobre os sujeitos (sobre os 

responsáveis pelo contrato), não sobre os objetos (isto é, sobre os contratos e sobre sua 

execução).  

O Tribunal de Contas fiscaliza e adverte os gestores, dialoga com eles e, se 

entender devido, os pune com sanções fortes. Isso, por óbvio, tem um impacto sobre as 

decisões destes sujeitos — que, muito racionalmente, buscam evitar as sanções pessoais — 

e, por essa via indireta, tem efeito sobre o funcionamento da máquina pública.  

Mas, em geral, a pressão dos entendimentos do Tribunal sobre o curso da ação 

administrativa é apenas indireta, não imediata. O Tribunal não tem poder constitutivo ou 

desconstitutivo: não anula contratos e não toma decisões substitutivas dos atos da 

administração. Ele age sobre os sujeitos, não diretamente sobre a função administrativa.162 

No mais, como síntese de procedimento realizado pelo Tribunal de Contas no 

sistema de controle externo, temos o seguinte:  

 
a) a atuação dos tribunais de contas na fiscalização das despesas 

decorrentes de contratos é, em regra, a posteriori, não sendo a aprovação 

da contratação condição para execução da avença e realização da 

despesa; b) o responsável pela despesa considerada ilegal sujeita-se à 

sanção, inclusive de multa, a ser imposta pelo Tribunal de Contas (art. 71, 

VIII, da CF); c) entendendo haver alguma irregularidade, o Tribunal de 

Contas devolve a questão à autoridade responsável, abrindo-lhe um prazo 

                                                                                                                                                                 
160 FERRAZ, Luciano. Controle externo das licitações e contratos administrativos. Revista Interesse Público 

– IP, Belo Horizonte, ano 5, n. 22, p. 205-210, nov./ dez. 2003. p. 3 (página referente à cópia da versão 

digital – Biblioteca Digital Fórum de Direito Público). 
161 Neste mesmo sentido (caráter coercitivo das medidas do TCU para o órgão ou entidade fiscalizada) ver: 

PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração 

Pública. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1994. p. 602. 
162 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Controle das contratações públicas pelos Tribunais 

de Contas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 257, p. 111-144, maio/ ago. 2011. p. 117-

118. 
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para suas possíveis providências, consideradas necessárias ao fiel 

cumprimento da lei (art. 71, IX, da CF); d) se o Tribunal considerar que 

os problemas persistem, poderá, em caso de ato administrativo, sustar 

seus efeitos (art. 71, X, da CF); entretanto, se os problemas envolverem 

contrato, a sustação só pode ser decidida diretamente pelo Legislativo 

(art. 71, § 2º, da CF). 163 

 

Entretanto, divergências de interpretação dessas normas têm ocorrido e, por isso, 

reservou-se esta seção para tratar da jurisprudência do STF sobre o controle externo das 

licitações e contratos administrativos no Brasil164.  

Destacam-se, como síntese dos posicionamentos do STF, 7 (sete) conclusões que 

temos como fundamentais para o nosso trabalho: 

 

(1) A representação ao TCU contra irregularidades em processo licitatório não está 

limitada pelo prazo do § 2º do artigo 41 da Lei 8.666/1993 (MS 27.008, rel. min. 

Ayres Britto, julgamento em 17-2-2010, Plenário, DJE de 12-3-2010); 

 

(2) Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder 

Público. Existência de mera expectativa de direito, dado que a decisão sobre a 

prorrogação do ajuste se inscreve no âmbito da discricionariedade da administração 

pública. Sendo a relação jurídica travada entre o Tribunal de Contas e a 

Administração Pública, não há que se falar em desrespeito às garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa (MS 26.250, rel. min. Ayres 

Britto, julgamento em 17-2-2010, Plenário, DJE de 12-3-2010); 

 

(3) O artigo 71 da CF/88 não insere na competência do TCU a aptidão para 

examinar, previamente, a validade de contratos administrativos celebrados pelo 

Poder Público. Esta atividade insere-se no acervo de competência da função 

executiva, sendo, portanto, inconstitucional norma local que estabeleça a 

competência do Tribunal de Contas para realizar exame prévio de validade de 

contratos firmados com o Poder Público (ADI 916, rel. min. Joaquim Barbosa, 

julgamento em 2-2-2009, Plenário, DJE de 6-3-2009); 

 

                                                      
163 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Controle das contratações públicas pelos Tribunais 

de Contas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 257, p. 111-144, maio/ ago. 2011., p. 121. 
164 Esta sistematização foi feita pelo setor de documentação do STF (Publicações – A Constituição e o 

Supremo) e encontra-se disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=860>. 

Acesso em: 14 de junho de 2017. 
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(4) Nada exclui os procedimentos do Tribunal de Contas da aplicação subsidiária da 

Lei Geral de Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99), que assegura aos 

administrados, entre outros, o direito a “ter ciência da tramitação dos processos 

administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos (art. 3º, 

II), formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão 

objeto de consideração pelo órgão competente”. A oportunidade de defesa 

assegurada ao interessado há de ser prévia à decisão, não lhe suprindo a falta a 

admissibilidade de recurso, mormente quando o único admissível é o de reexame 

pelo mesmo plenário do TCU, de que emanou a decisão (MS 23.550, rel. min. 

Sepúlveda Pertence, julgamento em 4-4-2001, Plenário, DJ de 31-10-2001; e no 

mesmo sentido: MS 30.329, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 18-12-2012, 

Segunda Turma, DJE de 20-2-2013); 

 

(5) O TCU, embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos, 

tem competência, conforme o artigo 71, IX, da CF/88, para determinar à autoridade 

administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de 

que se originou (MS 23.550, rel. p/ o ac. min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 

4-4-2002, Plenário, DJ de 31-10-2001; e no mesmo sentido: MS 26.000, rel. min. 

Dias Toffoli, julgamento em 16-10-2012, Primeira Turma, DJE de 14-11-2012); 

 

(6) A CF/88 é clara ao determinar, em seu artigo 75, que as normas constitucionais 

que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União 

são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros (ADI 

3.715, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 21-8-2014, Plenário, DJE de 30-10-

2014); e 

 

(7) A CF/88 dispõe que apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado 

diretamente pelo Congresso Nacional – artigo 71, § 1º, da CF/88 (ADI 3.715, rel. 

min. Gilmar Mendes, julgamento em 21-8-2014, Plenário, DJE de 30-10-2014). 

 

2.4 O aprimoramento do Tribunal de Contas no Brasil 

 

De início, salienta-se que esta seção tem como foco reunir o que a literatura jurídica 

já apontou de mais relevante para que seja possível o aprimoramento do Tribunal de 
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Contas no Brasil. Trata-se, portanto, de um ponto de partida para que, nas conclusões a 

serem apresentadas neste trabalho, consigamos realizar um contraponto entre o que a 

doutrina já elencou como aspectos a serem aprimorados no Tribunal de Contas brasileiro e 

o que pudemos constatar em nosso estudo prático das decisões emanadas pelo TCU. 

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas no Brasil (ATRICON) em 

relatório elaborado no ano de 2015 denominado “Diretrizes para o aprimoramento dos 

Tribunais de Contas no Brasil”165 (“Relatório”) consolidou 9 (nove) resoluções e 2 (duas) 

resoluções conjuntas com vistas a aperfeiçoar os trabalhos dos Tribunais de Contas no 

Brasil. 

Em sua apresentação, o Relatório expressa o grande valor atribuído ao conjunto de 

Resoluções e Diretrizes objeto da publicação, inspiradas nos objetivos precípuos da 

ATRICON de recomendar aos Tribunais de Contas do Brasil métodos e procedimentos de 

fiscalização e de coordenar a consolidação, nos Tribunais, de um sistema integrado de 

controle da Administração Pública, com procedimentos uniformes e transparentes, que 

garanta amplo acesso do cidadão às informações respectivas. 

Ademais, na apresentação do Relatório, registra-se o processo amplamente 

democrático que permeou a construção dos “onze valiosos instrumentos”, inclusive com a 

parceria, em dois deles, do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas 

(CCOR).  

Ainda, reitera-se que com o Relatório os Tribunais de Contas demonstram para a 

sociedade brasileira o compromisso e a determinação dos seus próprios membros na busca 

da modernização e do aperfeiçoamento. Coloca-se, ao fim, que poder-se-ia ficar à espera 

de que as mudanças necessárias fossem processadas por meio de outras instâncias, também 

legítimas, como o Congresso Nacional, ou o desejado Conselho Nacional dos Tribunais de 

Contas, entretanto “o espírito público reinante em nossas instituições nos guiou para esse 

momento emblemático”. 

Pois bem. Abaixo elencamos as 11 (onze) resoluções presentes no Relatório, suas 

temáticas e objetivos e, quando houver, destacamos algum conceito essencial, para o 

aprimoramento do Tribunal de Contas: 

 

                                                      
165 ATRICON. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas no Brasil. Relatório “Diretrizes para o 

aprimoramento dos Tribunais de Contas no Brasil”. 2015. Disponível em: 

<http://www.atricon.org.br/documentos/diretrizes-para-o-aprimoramento-dos-tribunais-de-contas-do-brasil-

resolucoes-atricon/>. Acesso em: 13 de junho de 2017. 
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(1) Resolução ATRICON nº1/2014: Aprova as Diretrizes de Controle Externo 

ATRICON 3201/2014, relacionadas à temática “Agilidade no julgamento de 

processos e gerenciamento de prazos pelos Tribunais de Contas do Brasil”. 

Objetivo: Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas, de modo 

uniforme, aprimorem seus regulamentos, procedimentos e práticas de controle 

externo, de modo a conferir-lhes maior agilidade, assegurando o cumprimento do 

comando constitucional que estabelece a duração razoável do processo e garantindo 

efetividade à atuação do controle externo. 

 

(2) Resolução ATRICON nº2/2014: Aprova as Diretrizes de Controle Externo 

ATRICON 3202/2014, relacionadas à temática “Controle externo concomitante”. 

Objetivo: Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas aprimorem 

seus regulamentos, procedimentos, ferramentas e práticas de controle externo 

concomitante, de forma a possibilitar resposta célere, preventiva, tempestiva e 

efetiva às demandas crescentes e contínuas da sociedade. 

Conceito de destaque: Controle concomitante: todo aquele que fiscaliza de forma 

tempestiva a realização de atos e/ou procedimentos, no curso de sua formação e 

execução, para verificar a sua compatibilidade constitucional e legal, tendo como 

resultados alertas, medidas cautelares, recomendações, determinações, termos de 

ajustamento de gestão e sanções, entre outros, diante de fatos que possam 

comprometer a boa gestão. 

 

(3) Resolução ATRICON nº3/2014: Aprova as Diretrizes de Controle Externo 

ATRICON 3301/2014, relacionadas à temática “Composição, organização e 

funcionamento dos Tribunais de Contas do Brasil”. 

Objetivos: (i) Fixar referencial para que os Tribunais de Contas, de modo uniforme 

no país, assegurem a observância do modelo constitucional na sua composição, 

organização e funcionamento, inclusive obedecendo aos requisitos para a escolha 

de ministros e conselheiros, com vistas a imprimir maior qualidade, agilidade e 

profissionalismo no exercício do controle externo pelas cortes brasileiras; e (ii) 

Responder de maneira rápida e eficaz às críticas e demandas da sociedade acerca da 

composição dos Tribunais de Contas, em especial diante dos recentes 

acontecimentos retratados pela imprensa, cuja reação foi acompanhada pelo 

Tribunal de Contas da União, pelas associações de classe e pela própria ATRICON. 
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Conceito de destaque: Modelo constitucional: a Constituição Federal fixa, no 

conjunto de seu texto, a moldura do sistema de controle externo nacional, 

delineando seus contornos e estruturando os órgãos titulares de seu exercício. A 

expressão “modelo constitucional”, no Relatório, refere-se ao padrão heterônomo 

definido nos artigos 52, inciso III, 71 e 73 da Constituição da República, quanto à 

composição, organização e funcionamento do Tribunal de Contas da União, a ser 

observado e reproduzido obrigatoriamente por todos os demais entes federativos, 

conforme determinação expressa do artigo 75 da Carta Magna. 

 

(4) Resolução ATRICON nº4/2014: Aprova as Diretrizes de Controle Externo 

ATRICON 3302/2014, relacionadas à temática “Controle interno: instrumento de 

eficiência dos Tribunais de Contas”. 

Objetivos: (i) Estabelecer diretrizes para implantação do Sistema de Controle 

Interno nos Tribunais de Contas; e (ii) Definir normas de referência para 

estruturação e funcionamento do Sistema de Controle Interno dos Tribunais de 

Contas. 

Conceito de destaque: Sistema de controle interno: processo conduzido pela 

estrutura de governança e executado pela administração e por todo o corpo 

funcional da entidade, integrado ao processo de gestão em todas as áreas e em todos 

os níveis de órgãos da entidade, e estruturado para enfrentar riscos e fornecer 

razoável segurança de que, na consecução da missão, dos objetivos e das metas 

institucionais, os princípios constitucionais da administração pública serão 

obedecidos e os seguintes objetivos gerais de controle serão atendidos: (a) 

eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e 

econômica das operações; (b) integridade e confiabilidade  da  informação  

produzida e sua disponibilidade para a tomada de decisões e para o cumprimento de 

obrigações de accountability; (c) conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, 

incluindo normas,  políticas,  programas,  planos  e  procedimentos de governo e da 

própria instituição; e (d) adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos 

públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou 

apropriação indevida. 
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(5) Resolução ATRICON nº5/2014: Aprova as Diretrizes de Controle Externo 

ATRICON 3204/2014, relacionadas à temática “Controle interno: instrumento de 

eficiência dos jurisdicionados”. 

Objetivos: (i) Estabelecer diretrizes para os Tribunais de Contas concernentes à sua 

missão de estimular a implantação e de avaliar o desenho e o funcionamento do 

Sistema de Controle Interno dos jurisdicionados; (ii) Definir normas de referência 

para estruturação e funcionamento do Sistema de Controle Interno dos 

jurisdicionados, a fim de padronizar critérios mínimos para subsidiar a atuação dos 

Tribunais de Contas. 

Conceito de destaque: Controles internos administrativos: atividades e 

procedimentos de controle incidentes sobre os processos de trabalho da organização 

com o objetivo de diminuir os riscos e alcançar os objetivos da entidade, presentes 

em todos os níveis e em todas as funções e executados por todo o corpo funcional 

da organização. 

 

(6) Resolução ATRICON nº6/2014: Aprova as Diretrizes de Controle Externo 

ATRICON 3401/2014, relacionadas à temática “Divulgação de decisões e de pautas 

de julgamento como instrumento de comunicação dos Tribunais de Contas do 

Brasil com o público externo de interesse e com a sociedade”. 

Objetivo: Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas do Brasil, de 

modo uniforme, aprimorem seus regulamentos, procedimentos e práticas de 

comunicação, mais especificamente quanto à divulgação de suas decisões e pautas 

de julgamento. 

Conceitos de destaque: (i) Publicidade: nos termos da resolução proposta, tornar 

públicas as decisões e as pautas de julgamento, utilizando-se dos meios internos e 

externos de comunicação; e (ii) Transparência: nos termos da resolução proposta, 

informar de maneira clara e objetiva as decisões e pautas de julgamentos tratadas 

nos Tribunais de Contas do Brasil. 

 

(7) Resolução ATRICON nº7/2014: Aprova as Diretrizes de Controle Externo 

ATRICON 3203/2014, relacionadas à temática “Gestão de informações estratégicas 

pelos Tribunais de Contas do Brasil”. 
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Objetivo: Esta diretriz tem o propósito de orientar os Tribunais de Contas quanto à 

adoção de boas práticas relacionadas à gestão de informações estratégicas, 

proporcionando ganho de eficiência e efetividade das ações de controle externo. 

Conceito de destaque: Doutrina de inteligência de controle externo: formada por 

um conjunto de princípios, valores, conceitos e características, destinado a orientar 

o exercício da atividade de inteligência para controle externo, visando a consolidar 

o saber específico e estabelecer linguagem conceitual comum. 

 

(8) Resolução ATRICON nº8/2014: Aprova as Diretrizes de Controle Externo 

ATRICON 3206/2014, relacionadas à temática “Os Tribunais de Contas do Brasil e 

o controle do cumprimento do artigo 5º da Lei 8.666/93: ordem nos pagamentos 

públicos”. 

Objetivo: Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas aprimorem 

seus regulamentos, procedimentos e práticas de controle externo relativas à 

observância da ordem cronológica nos pagamentos públicos. 

 

 (9) Resolução ATRICON nº9/2014: Aprova as Diretrizes de Controle Externo 

ATRICON 3207/2014, relacionadas à temática “Os Tribunais de Contas e o 

desenvolvimento local: controle do tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas”. 

Objetivo: Disponibilizar referencial para que os Tribunais de Contas aprimorem 

seus regulamentos, procedimentos, ferramentas e práticas de controle externo, de 

forma a possibilitar resposta célere, preventiva, tempestiva e efetiva às demandas 

crescentes e contínuas da sociedade. 

 

(10) Resolução Conjunta ATRICON - CCOR nº1/2014: Aprova as Diretrizes de 

Controle Externo ATRICON-CCOR3501/2014, relacionadas à temática: 

“Corregedorias: instrumentos de eficiência, eficácia e efetividade dos Tribunais de 

Contas do Brasil”. 

Objetivo: Disponibilizar diretrizes referenciais que viabilizem o efetivo 

funcionamento das corregedorias dos Tribunais de Contas e, respeitadas as 

características de cada corte, a harmonização de sua atuação em âmbito nacional. 

Conceitos de destaque: (i) Correição ordinária: fiscalização rotineira e periódica 

realizada a partir de cronograma fixado no plano anual de correição; (ii) Correição 



    

 

101 

 

 

extraordinária: fiscalização realizada de ofício pelo corregedor ou mediante 

provocação, não prevista no plano anual de correição; (iii) Investigação preliminar: 

diligências, averiguações ou qualquer outro tipo de procedimento prévio, a fim de 

amparar a decisão de instauração ou não do procedimento disciplinar; (iv) 

Sindicância investigativa: procedimento preparatório para a sindicância acusatória 

ou o processo administrativo disciplinar; (v) Sindicância acusatória: procedimento 

destinado a apurar responsabilidade de menor gravidade, que pode, se for o caso, 

depois de respeitados o contraditório e a ampla defesa, redundar em apenação; (vi) 

Processo administrativo disciplinar: instrumento para apurar responsabilidade de 

servidor por infração cometida no exercício do cargo ou a ele associada, sob rito 

contraditório, podendo aplicar todas as penas estatutárias; (vii) Termo de 

ajustamento de conduta: instrumento, de caráter não punitivo, que busca a 

adequação da conduta do servidor que pratica falta de natureza leve, sem a 

necessidade de instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar; e 

(viii) Termo circunstanciado administrativo: instrumento de apuração de casos de 

extravio ou dano aos bens públicos ocorridos em repartições públicas, de valor 

reduzido, quando ausentes dolo e má-fé. 

 

(11) Resolução Conjunta ATRICON - CCOR nº2/2014: Aprova as Diretrizes de 

Controle Externo ATRICON-CCOR 3101/2014, relacionadas à temática 

“Ouvidorias: instrumentos de interação dos Tribunais de Contas do Brasil com a 

sociedade”. 

Objetivo: Pretende-se que as diretrizes traçadas levem os Tribunais de Contas a 

alcançar um padrão mínimo de estrutura de ouvidorias e uniformização de 

procedimentos, garantindo o amplo acesso do cidadão às informações de gestão das 

cortes de contas e respeitando as características das áreas de jurisdição de cada 

corte. 

Conceitos de destaque: (i) Controle social: exercício de um direito, assegurado a 

todo cidadão, de conhecer, fiscalizar, opinar e interferir nas políticas públicas, em 

defesa do interesse coletivo. Não se concebem serviços públicos de qualidade sem 

o acompanhamento da população e a visualização das informações envolvidas; (ii) 

Transparência: atuação do órgão público para tornar sua conduta cotidiana e os 

dados dela decorrentes acessíveis ao público em geral. Supera o conceito de 

publicidade previsto na Constituição Federal de 1988. A transparência vai mais 
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além, detendo-se na garantia do acesso às informações de forma global e não 

somente àquelas que se deseja apresentar; (iii) Acessibilidade: a informação pública 

deve estar acessível a todos, inclusive àqueles portadores de necessidades especiais. 

Em termos de comunicação, nem sempre será possível garantir 100% de acesso, 

mas cabe ao administrador desenvolver esforços neste sentido. Nos sítios 

eletrônicos governamentais, na internet, isto pode ser feito, por exemplo, através de 

variados recursos, como a associação do texto a imagens, animações e gráficos; (iv) 

Linguagem cidadã: a comunicação da administração com o cidadão, a linguagem 

deve ser clara e objetiva. A meta é garantir a leitura fácil de informações e dados. 

Neste sentido, termos técnicos devem ser traduzidos para o vocabulário do dia a 

dia. Nomes de programas e ações governamentais, bem como códigos e 

nomenclaturas de uso da gestão na prestação de contas, só serão acessíveis se o 

público puder compreendê-los; e (v) Serviço de Informações ao Cidadão (SIC): 

unidade física existente em todos os órgãos e entidades do poder público, em local 

identificado e de fácil acesso, para atender o cidadão que deseja solicitar o acesso à 

informação pública. Os SICs têm como objetivos atender e orientar o público 

quanto ao acesso a informações; conceder o acesso imediato à informação 

disponível; informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas 

unidades; protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.  

 

Como delineado acima, os eixos centrais elencados para o aprimoramento dos 

Tribunais de Contas são: agilidade e gerenciamento de prazos, controle externo 

concomitante, adequação ao modelo constitucional (no limite, atendimento ao princípio da 

legalidade), aperfeiçoamento do controle interno – tanto no viés institucional, quanto no 

viés dos jurisdicionados, divulgação e comunicação com o público externo de interesse e 

com a sociedade, gestão de informações estratégicas, efetividade e cumprimento da ordem 

nos pagamentos públicos, tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 

empresas de pequeno porte nas contratações públicas, sofisticação das Corregedorias como 

instrumento de efetividade e, por fim, melhoria das Ouvidorias também como instrumento 

de interação do Tribunal de Contas com a sociedade. 

ODETE MEDAUAR
166

 ainda aponta como um primeiro aspecto para o aprimoramento 

dos Tribunais de Contas a alteração do modo de escolha dos seus integrantes. Para a autora 

                                                      
166 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, ano 27, n. 108, p. 101-126, out./ dez. 1990. p. 125-126. 
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melhor seria que a indicação ocorresse mediante concurso público de títulos e provas, 

dentre portadores de diplomas de curso superior, nas áreas de direito, administração, 

economia ou ciências contábeis, realizado por integrantes de tribunais do Poder Judiciário. 

Outro ponto seria a redução da estrutura complexa e burocratizada dos Tribunais de 

Contas:  

 
seus integrantes seriam em número maior, cada qual auxiliado por dois 

ou três assistentes, com serviço de datilografia à disposição, haveria, em 

cada Tribunal, um corpo de auditores. Seria retirada de suas atribuições a 

apreciação de concessões de aposentadorias, pensões e reformas. 

Anualmente, o Tribunal apresentaria relatório ao Poder Legislativo, sobre 

as atividades exercidas, o comportamento financeiro da Administração e 

a apresentação de contas do Chefe do Executivo. E para rejeição das 

decisões do Tribunal de Contas seria exigida sempre maioria qualificada 

de dois terços do Legislativo. 167   

 

Destaca-se, ademais, a análise de ÁLVARO GUILHERME MIRANDA
168

 em tese de 

doutorado intitulada “Desenho institucional do Tribunal de Contas no Brasil (1890 a 

2013): da legislação simbólica ao “gerencialismo público” do ajuste fiscal”. Aqui, por ora, 

apenas cabe salientar a conclusão do autor no seguinte sentido: 

 
(...). Pode-se dizer que os tribunais de contas enfrentam hoje o dilema de 

se adequarem e se transformarem diante das rápidas mudanças e 

demandas da sociedade contemporânea. Mais do que isso, dilemas numa 

situação em que sua própria transformação não seria possível somente a 

partir de ações endógenas de forma isolada em relação à estrutura 

institucional mais ampla do Estado. São dilemas que se caracterizam pelo 

contraste entre seu poder de fiscalização adquirido ao longo das últimas 

duas décadas e o ambiente institucional que lhe impõe freios para 

inovações institucionais mais efetivas e pragmáticas. Exemplos são a 

falta de poder para executar suas próprias decisões, bem como a ausência 

de um discurso identificável, além de sua ontologia nebulosa em relação 

aos problemas da representação política. [...] 

 

Como núcleo fundamental para o aprimoramento dos Tribunais de Contas, 

portanto, primeiramente deve-se pensar em como tornar possível o seu empoderamento 

para que tenha força para executar suas próprias decisões e, também, para que apresente 

um discurso identificável e uma ontologia transparente em relação aos problemas da 

representação política.  

                                                      
167 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, ano 27, n. 108, p. 101-126, out./ dez. 1990.  p. 126. 
168 MIRANDA, Álvaro Guilherme. Desenho institucional do Tribunal de Contas no Brasil (1890 a 2013): da 

legislação simbólica ao “gerencialismo público” do ajuste fiscal. 2013. Tese (Doutorado em Políticas 

Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, 

Rio de Janeiro, 2013. 
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Demarcamos, no mais, que não somos tão céticos em relação ao poder das 

mudanças endógenas das Cortes de Contas no Brasil. O esforço apresentado acima, por 

meio das resoluções editadas seja pela ATRICON, seja pela ATRICON em conjunto com o 

CCOR, demonstra que a mudança interna (não isolada, porém sempre pensada em relação 

ao jurisdicionado e à sociedade em geral) pode trazer reflexos muito positivos para o 

aprimoramento dos Tribunais de Contas no Brasil. 

Por fim, não podemos deixar de mencionar e olhar para o lado inverso da moeda. 

Explica-se. Apesar de termos como foco, nesta seção, as mudanças necessárias para o 

aprimoramento do Tribunal de Contas, já há também avanços trazidos pelo Tribunal de 

Contas e implementados em outros setores, como a contribuição do Tribunal de Contas da 

União no desenvolvimento da governança regulatória do setor de infraestrutura no 

Brasil169. 

 

 

 

                                                      
169 Para um estudo detalhado deste lado “inverso” da moeda que não é nosso foco neste trabalho, ver: 

BARBOSA, Marcelo Nascimento. A contribuição da atuação do Tribunal de Contas da União no 

aprimoramento da governança regulatória do setor de infraestrutura no Brasil. 2011. Dissertação (Mestrado 

em Regulação e Gestão de Negócios) – Universidade de Brasília, Brasília, 2011. 
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3 CONTRATAÇÕES DIRETAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

– ASPECTOS TEÓRICOS 

 

3.1 O prévio procedimento licitatório para a contratação pela Administração Pública 

 

Licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício 

da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições 

fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as 

quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato170. 

A doutrina é unânime em descrever o procedimento administrativo como uma série 

de atos preparatórios do ato final objetivado pela Administração Pública, por meio do qual 

será selecionado quem mais convenientemente se apresentar, à luz de critérios previamente 

estabelecidos e divulgados, tendo em vista a eventual celebração de contrato atinente a 

bens, obras ou serviços171. 

 

Aspectos relevantes da CF/88 

 

Em uma passagem rápida pela CF/88, se observarmos o Título III (Organização do 

Estado) e o Título IV (Organização dos Poderes), percebe-se que o Poder Constituinte 

Originário tentou, de toda forma, limitar o poder do administrador público quando 

disciplinou as contratações públicas.  

Para consolidar essa limitação de poder, verifica-se que há uma série de princípios 

elencados, nos quais a Administração Pública deve se pautar para agir e, ainda, um rol de 

regras impondo aos administradores públicos vedações e limites.  Além disso, restou 

estabelecido na Carta Constitucional que a licitação seria pré-requisito para que fossem 

estabelecidos ajustes entre o poder público e terceiros, os quais objetivassem aquisições ou 

alienações em geral172. 

                                                      
170 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

p. 411. 
171 FERRAZ, Sérgio; FIGUEIREDO, Lucia Valle. Dispensa e inexigibilidade de licitação. 3. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 1994. p. 7. 
172 Assim prescreve o artigo 37, XXI, da CF/88: A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]. XXI - ressalvados os casos 

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
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Com esse aparato constitucional, o discurso de expansão da abrangência do dever 

de licitar ganhou força. E, dessa forma, afirma ALICE GONZALES BORGES
173, desenvolveu-

se uma verdadeira aspiração nacional em torno da estruturação de uma Lei Nacional de 

Licitações e contratos administrativos: uma lei que incorporasse e desenvolvesse os 

princípios da CF/88 e que assegurasse sua real aplicabilidade em âmbito nacional; que 

fosse expurgada dos detalhes e minúcias somente direcionados para a Administração 

Federal; que, por fim, fosse despojada de uma série de casuísmos e permissibilidade que 

escancaravam as portas para abusos de toda sorte, e que facilitavam a proliferação da 

corrupção administrativa, sem que se aparelhasse a Administração Pública para 

efetivamente coibi-los. 

A LGL foi editada em 21 de junho de 1993, ou seja, poucos anos depois da CF/88 e 

veio em resposta às expectativas da época, incorporando o discurso de valorização dos 

princípios a que a Administração Pública está vinculada. O que ocorreu foi realmente a 

grande ênfase dada para o controle da atividade administrativa, para que (i) a margem de 

discricionariedade fosse reduzida; e para que (ii) a LGL fosse o grande instrumento de 

regulação das licitações, de modo a antecipar comportamentos, condutas e as próprias 

escolhas do administrador público. 

De fato, a CF/88 foi muito influenciada pelo movimento de redemocratização e, 

ainda, por uma constituinte favorável à limitação do poder. O artigo 37, XXI, da CF/88, é o 

dispositivo responsável pela constitucionalização do dever de licitar. 

Com base nesse dispositivo constitucional percebe-se que os contratos celebrados 

com o poder público, os quais tivessem por objeto obras, serviços, compras e alienações 

dependeriam de processo de licitação pública que viria a ser estabelecido em lei (LGL), 

admitindo-se expressamente a criação, por lei também, de hipóteses de dispensa de 

licitação. Ademais, a CF/88 fez determinações para o procedimento, o qual deveria 

assegurar (i) a igualdade de condições de todos os concorrentes, impossibilitando a 

imposição de exigências de qualificação técnica e econômica superiores às indispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações e, ainda, que (ii) o contrato ao final celebrado 

contivesse cláusulas que estabelecessem a obrigação de pagamento, as quais não poderiam 

ser contrárias às condições da proposta vencedora. 

                                                                                                                                                                 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações (grifo nosso). 
173 BORGES, Alice Gonzales. Aplicabilidade de normas gerais de lei federal aos Estados. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 194, p. 97-106, out./ dez. 1993. 
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Sendo assim, verifica-se que o constituinte estabeleceu o grau de abrangência do 

dever de licitar e forneceu parâmetros vinculantes que deviam ser observados pelo 

legislador infraconstitucional. 

O segundo dispositivo fundamental da CF/88 é o artigo 175, o qual prescreve que 

“incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. Pela leitura desse 

dispositivo verifica-se que quando houver delegação a particulares da prestação de serviços 

públicos nos regimes de concessão ou permissão também haverá necessidade de processo 

licitatório prévio. 

Além disso, deve-se mencionar o artigo 22, XXVII da CF/88 que estabelece a 

competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e 

contratação, senão, veja-se:  

 
compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXVII – normas 

gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, 

XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos 

termos do art. 173, § 1°, III.   

 

A única dificuldade em relação a esse dispositivo refere-se ao que se irá entender 

por normas gerais e qual seria o limite de seu detalhamento. Contudo, não iremos abordar 

tal aspecto por fugir do escopo de nosso trabalho174. 

Finalmente, deve-se atentar para a ampliação do sistema de controle realizado pelos 

Tribunais de Contas. Conforme ressaltado no capítulo anterior, da análise do artigo 70, da 

CF/88, percebe-se que o controle desempenhado pelos Tribunais de Contas não mais seria 

limitado a uma fiscalização financeira e contábil, mas sim, permitiu-se o emprego de 

outros critérios, como a legalidade, a legitimidade e a economicidade. 

Registre-se, portanto, que com a CF/88, houve ampliação dos mecanismos de 

controle sobre a atividade administrativa. Além do mais, nota-se que o constituinte 

efetivamente estabeleceu parâmetros mínimos e diretrizes básicas, as quais, 

necessariamente, precisam ser seguidas pelo legislador infraconstitucional. E é nesse 

espírito que ocorre a elaboração e a edição da LGL, como uma resposta à vontade do Poder 

Constituinte Originário. 

 

                                                      
174 A autora Vera Monteiro, em sua obra, Licitação na modalidade pregão (Lei 10.520, de 17 de julho de 

2002) abordou de forma brilhante e exaustiva essa questão que não será abordada no presente trabalho. 
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Aspectos relevantes da LGL (Lei n° 8.666/1993) 

 

A LGL define licitação como um procedimento administrativo que visa a 

proporcionar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder Público. Como 

procedimento, a licitação desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos 

vinculantes para a Administração Pública e para os licitantes. Sendo assim, pode-se definir 

a licitação como o processo geral, prévio e impessoal empregado pela Administração 

Pública para selecionar, entre as várias propostas apresentadas, a que mais atenda ao 

interesse público.  

O processo licitatório é formado por uma fase interna e por uma fase externa. A 

fase interna (envolve apenas a administração) vai até a elaboração do edital ou da carta-

convite e a fase externa (envolve pessoas “estranhas” à estrutura da administração) inicia-

se com a publicação do edital ou expedição da carta-convite e termina com a adjudicação 

do objeto da licitação (efetivação da escolha da proposta mais vantajosa e assinatura do 

contrato com o licitante vencedor).  

A finalidade da licitação é o vetor para a escolha da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, sendo a finalidade imediata a seleção da proposta que melhor 

atenda às suas necessidades e a finalidade mediata a garantia da observância do princípio 

da isonomia, dando igual oportunidade aos que pretendem contratar com a Administração 

Pública.  

Os princípios básicos da licitação, previstos no artigo 3° da LGL, são a legalidade, 

a moralidade, a igualdade, a publicidade dos atos, a probidade administrativa, a vinculação 

ao edital ou instrumento convocatório, o julgamento objetivo e, ainda, há princípios a esses 

correlatos, os quais aqui não serão examinados por não ser esse o foco do presente 

trabalho.  

Com o intuito de propiciar a igualdade de oportunidades entre os participantes, 

respeitando o princípio da isonomia, para não frustrar o caráter competitivo da licitação, a 

lei estabelece vedações aos agentes públicos. Essas vedações impedem a manipulação do 

edital em favor de um licitante, frustrando o caráter competitivo do certame175.  

Além disso, a LGL estabelece o rito procedimental que deverá ter o processo 

licitatório, seguindo as formas dos atos preconizados pelo ordenamento jurídico e 

impedindo que o processo ocorra de forma distinta da prevista em lei, ou como desejariam 

                                                      
175  Cf. artigo 3°, parágrafo 1°, incisos I e II da Lei n° 8.666/93. 
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a comissão de licitação ou o próprio agente público. Dessa forma, verifica-se que a LGL 

regulou de forma rigorosa todo o processo formal da licitação, não deixando nenhuma 

margem para discricionariedade administrativa176.  

Para finalizar essa visão global, ainda é importante destacar que as condições para 

licitar obras e serviços estão descritas no artigo 7° da LGL e sumarizam os elementos 

necessários e essenciais para a efetivação do processo licitatório.   

Dentre eles, tem-se como exigências mínimas necessárias para a abertura do 

processo de licitação de obras e serviços de engenharia: (i) o projeto básico aprovado pela 

autoridade competente, contendo as informações fundamentais que demonstram a 

viabilidade do empreendimento examinado; (ii) o projeto executivo, o qual determinará 

detalhadamente as condições de sua execução, inclusive no tocante aos custos, o que 

permite avaliar a compatibilidade da contratação com o interesse coletivo; (iii) o 

orçamento detalhado; (iv) a previsão de recursos orçamentários que assegurem o 

pagamento; e, por fim, (v) a devida contemplação nas metas estabelecidas no plano 

plurianual (PPA), se for necessário no caso. 

Verifica-se, portanto, que a LGL efetivamente apostou no ideal de que as normas 

jurídicas seriam capazes de fornecer todos os parâmetros adequados e necessários para 

uma boa contratação, reduzindo a margem de atuação dos agentes públicos nos processos 

de compras governamentais177.  

 

                                                      
176 Cf. artigos 4°, 38, 41 e 43, todos da Lei n° 8.666/93. 
177 Aqui não podíamos deixar de mencionar a obra de André Rosilho (Licitação no Brasil. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2013, especificamente as páginas 138 e 139). O referido autor demonstra que a premissa 

sobre a qual se sustenta o maximalismo da LGL, qual seja, a de que um modelo legal detalhista, minucioso, 

abrangente e que antecipasse, para a lei, uma série de soluções administrativas fosse capaz, quase que de 

modo automático, de gerar boas contratações públicas, é falsa. Muito falsa. Efetivamente, o modelo da LGL, 

em razão de sua estrutura, demonstrou-se pouco capaz de produzir boas contratações, independentemente do 

sentido que será dado a esse termo (contratação com probidade, contratação eficiente, contratação barata, 

etc.). Desse modo, elencam-se três elementos para embasar tal posicionamento. O primeiro refere-se à 

impossibilidade de uma lei fixar, de antemão, uma política de contratações públicas completa e acabada, que 

consiga prever na minúcia todas as possibilidades de comportamentos dos players e de seus resultados. Quem 

seria o “mestre dos magos” capaz de antever a melhor solução para problemas concretos que ainda não 

existem? Realmente não há como prever o futuro com as enormes variantes que podem surgir para o caso 

concreto. E, agindo de modo a tentar prever o futuro, o legislador, com a LGL, reduziu imensamente a 

margem de manobra do administrador e dos licitantes. O segundo elemento conecta-se ao fato de que textos 

legislativos minuciosos e excessivamente detalhistas e exaustivos geralmente comportam interpretações 

muito restritivas e apegadas à literalidade do texto legal, o que leva à excessiva imobilidade da redação 

normativa, restando difícil a adaptação dos inúmeros fatores que influem no caso concreto à LGL. Ainda, 

redações muito minuciosas tendem a levar o intérprete a concluir que tudo que não esteja permitido é 

proibido. Com isso, resta evidente a inflexibilidade da LGL. O terceiro e último elemento diz respeito à 

transferência de poder decisório típica da Administração Pública para o Poder Legislativo, o que faz com que 

haja um enorme bloqueio na inovação da gestão e das práticas administrativas pelos próprios gestores 

públicos. Dessa forma, as inovações, para que possam ser implementadas, acabam tendo que passar pelo 

crivo do Poder Legislativo, por meio de alterações normativas. 
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3.1.1 As hipóteses de dispensa de realização de prévio procedimento licitatório 

 

A dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, poderia o 

procedimento licitatório ser realizado, contudo, pela particularidade do caso concreto, 

decidiu o legislador não o tornar obrigatório. Diversamente ocorre na inexigibilidade, 

como se verá adiante, porque quanto à inexigibilidade sequer é viável a realização do 

certame. 

As hipóteses de dispensa de realização de prévio procedimento licitatório estão, em 

sua maioria178, elencadas no artigo 24 da LGL, o qual contempla uma lista taxativa de 

situações eleitas pelo legislador em que a celebração do contrato administrativo pode ser 

realizada sem licitação prévia. Demarque-se que o administrador “pode” contratar sem 

realização de licitação, ou seja, não tem o dever legal a ele imposto, tratando-se de uma 

autorização legal que possibilita ao gestor público decidir pela conveniência de se licitar, 

uma vez verificadas as condições legais para a dispensa do processo licitatório. 

Conforme salienta MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
 179

 existem, contudo, casos 

de dispensa que escapam à discricionariedade administrativa, por estarem já determinados 

por lei; é o que decorre do artigo 17, incisos I e II, da LGL (com a redação dada pelas Leis 

nº 8.883/94, 11.196/05, 11.481, de 31-5-07 e 11.952, de 25-6-09), que dispensa a licitação 

quando se tratar de alienação de bens imóveis. 

Quando da edição da LGL, em 21 de junho de 1993, o artigo 24 previa 15 (quinze) 

incisos contemplando hipóteses de dispensa de licitação (hipóteses originárias de dispensa 

                                                      
178 Demarca-se que mesmo fora da LGL encontramos autorizações legais para que se contrate sem licitação. 

Como exemplo, temos a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, a qual dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. Confira-se: 

artigo 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% 

(trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da 

reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. §1º. A aquisição de que 

trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços sejam 

compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da 

Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas 

normas que regulamentam a matéria. (grifo nosso). Também ressaltamos a hipótese de dispensa de licitação, 

em razão da pessoa, prevista no artigo 1º-A da Lei nº 8.958, de 20-12-94, que dispõe sobre as relações entre 

as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. Esse 

dispositivo, acrescentado à Lei nº 8.958 pela Lei nº 12.349/10, prevê a possibilidade de a FINEP 

(Financiadora de Estudos e Projetos), o CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento celebrarem convênios e contratos, com dispensa 

de licitação fundada no artigo 24, XIII, da Lei nº 8.666, por prazo determinado, com as fundações de apoio, 

com a finalidade de dar apoio às IFES e ICTs, inclusive na gestão administrativa e financeira dos projetos de 

ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. 
179 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

p. 432-433. 
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de licitação). Hoje, entretanto, já temos 34 (trinta e quatro) incisos, os quais perfazem o rol 

das hipóteses de dispensa de licitação. Em conjunto, essas hipóteses podem ser divididas 

em quatro categorias: a) em razão do pequeno valor; b) em razão de situações 

excepcionais; c) em razão do objeto; e d) em razão da pessoa. 

A seguir serão expostas, muito brevemente e de modo não exaustivo em seus 

detalhes, estas quatro categorias. Registre-se que essa sistematização tem inspiração na 

obra de SÉRGIO FERRAZ e LUCIA VALLE FIGUEIREDO
180 , sendo certo que não 

desconhecemos outras possibilidades de classificação com outros números de categorias 

(três, seis, oito) apresentadas por renomados administrativistas 181 . Optamos por tal 

classificação por nos parecer a que melhor sistematizou a tipologia da LGL, tanto que é, 

até hoje, muito mencionada pelos administrativistas modernos. 

O relato será breve, pois o que se busca com essa exposição é apenas e tão somente 

apresentar de modo descritivo os casos de dispensa para que em nosso próximo capítulo 

prático seja possível fazer menção aos casos concretos que ensejaram as dispensas de 

licitação com base nos incisos – hipóteses legais – aqui mencionados.  

 

Dispensa de licitação em razão do valor do objeto contratado (02 

hipóteses/incisos) 

 

A dispensa em razão do valor do objeto contratado consta dos incisos I e II, bem 

como do §1º do artigo 24 da LGL. 

Destaca-se que em observância ao princípio da motivação dos atos administrativos, 

exige a LGL que sejam expressamente justificados no processo os casos de dispensa de 

licitação previstos no artigo 24, inciso III e seguintes, da LGL, devendo o administrador 

comunicar a situação de dispensa em três dias à autoridade superior, e a esta caberá 

ratificá-la e publicá-la na imprensa oficial em cinco dias; a publicação é condição de 

eficácia do ato. O mesmo, aliás, se exige para os casos de inexigibilidade, previstos no 

artigo 25 da LGL. Extrai-se da norma, portanto, que não precisa haver justificação 

detalhada nos casos aqui em análise do artigo 24, I e II, da LGL, que preveem a dispensa 

                                                      
180 FERRAZ, Sérgio; FIGUEIREDO, Lucia Valle. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação. 2. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 1992. p. 40-75. 
181  Ver, como exemplos: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos. 17. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.; CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Editora Atlas, 2017.; e 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 20. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2016. 
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pelo critério de valor. A verificação de legalidade, nessa hipótese, é mais simples e 

objetiva, dependendo apenas do enquadramento do valor do contrato na faixa autorizada 

para a dispensa do certame.  

Confira-se o quadro descritivo abaixo: 

 

Tabela 12 

 

Dispensa de licitação em razão do valor do objeto contratado 

 

 

Artigo 24, da LGL: 

É dispensável a licitação: 

Incisos I e II e §1º 

 

 

Breves comentários 

(síntese do descrito em: CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. 

ampl. atual. São Paulo: Editora Atlas, 2017; e em DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. 

ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017) 

 

I - para obras e serviços de 

engenharia de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea 

"a", do inciso I do artigo anterior, 

desde que não se refiram a parcelas 

de uma mesma obra ou serviço ou 

ainda para obras e serviços da mesma 

natureza e no mesmo local que 

possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente; (Redação dada 

pela Lei nº 9.648, de 1998) 

O legislador considerou que até determinados limites de valor 

poderia o administrador não licitar, distinguindo duas faixas, 

uma para obras e serviços de engenharia, mais elevada em 

razão do tipo de trabalho, e outra para serviços comuns e 

compras.  

 

Embora o art. 120 da LGL preveja a atualização dos valores 

fixados na lei, com a devida publicação na imprensa oficial, o 

certo é que as faixas indicativas desses valores se 

perpetuaram ao longo dos anos, gerando críticas de agentes 

da Administração, em virtude de serem eles incondizentes 

com a realidade de mercado.  

 

Os valores que correspondem aos limites da dispensa de 

licitação são fixados no percentual de dez por cento sobre as 

importâncias limitadoras da modalidade de convite (arts. 23, 

I, “a”, e 23, II, “a”). Entretanto, se as obras, serviços e 

compras forem contratados por sociedade de economia mista 

e empresa pública, bem como por autarquia ou fundação 

qualificadas por lei como agências executivas, o percentual 

será de vinte por cento sobre a mesma base de cálculo.  

 

Observe-se, no entanto, que a lei admitiu a ampliação da faixa 

de dispensa somente para autarquias e fundações que a lei 

tenha considerado agência executiva. Assim, mesmo 

considerando de certo modo despropositada a limitação, estão 

excluídas da norma as demais autarquias, inclusive as 

qualificadas como agências reguladoras. A ampliação da 

faixa de dispensa passou a alcançar, da mesma forma, os 

consórcios públicos formados por entes da federação. Desse 

modo, se um consórcio público pretende celebrar com 

terceiro contrato de obra, serviço ou compra, a licitação 

também será dispensável até a aludida faixa ampliada. Diante 

desses elementos, as entidades referidas no art. 24, parágrafo 

único, da LGL, têm valores-limite mais elevados e, 

consequentemente, faixa de maior amplitude para a dispensa 

de licitação em função do valor. 

II - para outros serviços e compras de 

valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do 

inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta 

Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto 

que possa ser realizada de uma só 

vez; (Redação dada pela Lei nº 

9.648, de 1998) 

§1º Os percentuais referidos nos 

incisos I e II do caput deste artigo 

serão 20% (vinte por cento) para 

compras, obras e serviços 

contratados por consórcios públicos, 

sociedade de economia mista, 

empresa pública e por autarquia ou 

fundação qualificadas, na forma da 

lei, como Agências Executivas.            

(Incluído pela Lei nº 12.715, de 

2012) 
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Dispensa de licitação em razão de situações excepcionais (11 hipóteses/incisos) 

 

A dispensa em razão de situações (genericamente consideradas como) excepcionais 

consta dos incisos III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XIV, XVIII, XXVII e XXVIII do artigo 24 

da LGL. Confira-se o quadro descritivo abaixo: 

 

Tabela 13 

 

Dispensa de licitação em razão de situações excepcionais 

 

 

Artigo 24, da LGL: 

É dispensável a licitação: 

Incisos III, IV, V, VI, 

VII, IX, XI, XIV, XVIII, 

XXVII e XXVIII 

 

 

Breves comentários 

(síntese do descrito em: CARVALHO FILHO, José dos Santos. 

Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: 

Editora Atlas, 2017; e em DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017) 

 

III - nos casos de guerra ou 

grave perturbação da 

ordem; 

É dispensável a licitação em situações de flagrante excepcionalidade. 

Uma delas ocorre em casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

Guerra é o conflito que põe em risco a soberania, e sua declaração é 

privativa do Presidente da República com autorização ou referendo do 

Congresso Nacional (art. 84, CF). Perturbação da ordem é a situação que 

afeta a paz e a disciplina social e política, gerando as medidas de estado 

de defesa (art. 136, CF) e estado de sítio (art. 137, I, CF). Todavia, não 

basta qualquer comoção interna; é preciso que se caracterize como grave 

para justificar a dispensa. 

IV - nos casos de 

emergência ou de 

calamidade pública, 

quando caracterizada 

urgência de atendimento 

de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança 

de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros 

bens, públicos ou 

particulares, e somente 

para os bens necessários ao 

atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa 

e para as parcelas de obras 

e serviços que possam ser 

concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos 

e ininterruptos, contados 

da ocorrência da 

emergência ou calamidade, 

vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

Os casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou 

outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários 

ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas 

de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 

dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 

ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

 

O estado de calamidade pública está definido pelo Decreto nº 7.257, de 

4-8-10, que regulamenta a Medida Provisória nº 494, de 2-7-10 

(convertida na Lei nº 12.340, de 1 º-12-10), para dispor sobre o Sistema 

Nacional de Defesa Civil- SINDEC. O artigo 2º define a situação de 

emergência como "situação anormal, provocada por desastres, causando 

danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da 

capacidade de resposta do poder público do ente atingido" (inciso III); e 

estado de calamidade pública "situação anormal, provocada por 

desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o 

comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder 

público do ente atingido" (inciso IV). 

 

O dispositivo constitui aplicação do princípio da razoabilidade na 

medida em que exige uma relação entre os meios (dispensa de licitação) 

e os fins (atendimento de situação emergencial ou calamitosa).  

 

A situação referente ao prazo (180 dias), prevista na parte final do inciso 

IV, soma-se à outra, já referida, que aplica o princípio da razoabilidade; 
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além de ser relacionada com o atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa, o contrato ainda não pode ultrapassar de 180 dias; se exigir 

prazo superior, a licitação tornar-se-á obrigatória. 

V - quando não acudirem 

interessados à licitação 

anterior e esta, 

justificadamente, não 

puder ser repetida sem 

prejuízo para a 

Administração, mantidas, 

neste caso, todas as 

condições 

preestabelecidas; 

Essa hipótese é denominada de licitação deserta; para que se aplique, são 

necessários três requisitos: a realização de licitação em que nenhum 

interessado tenha apresentado a documentação exigida na proposta; que 

a realização de novo procedimento seja prejudicial à Administração; que 

sejam mantidas, na contratação direta, todas as condições constantes do 

instrumento convocatório. Esta última restrição se justifica porque, 

alteradas as condições, é possível que, aberta nova licitação, apareçam 

licitantes interessados. Note-se que o dispositivo, atendendo ao princípio 

da motivação, exige que seja justificada a impossibilidade de repetir a 

licitação sem prejuízo para a Administração. A licitação deserta não se 

confunde com a licitação fracassada, em que aparecem interessados, mas 

nenhum é selecionado, em decorrência da inabilitação ou da 

desclassificação. Neste caso, a dispensa de licitação não é possível. 

VI - quando a União tiver 

que intervir no domínio 

econômico para regular 

preços ou normalizar o 

abastecimento; 

Nesta hipótese contrata-se sem licitação a aquisição de certo produto 

para pô-lo no mercado e, desse modo, forçar a queda ou a regularização 

do preço ou para obrigar os particulares a desovarem seus estoques e 

normalizar o abastecimento. 

VII - quando as propostas 

apresentadas consignarem 

preços manifestamente 

superiores aos praticados 

no mercado nacional, ou 

forem incompatíveis com 

os fixados pelos órgãos 

oficiais competentes, casos 

em que, observado o 

parágrafo único do art. 48 

desta Lei e, persistindo a 

situação, será admitida a 

adjudicação direta dos 

bens ou serviços, por valor 

não superior ao constante 

do registro de preços, ou 

dos serviços; (Vide § 3º do 

art. 48) 

Nesta hipótese quando as propostas apresentadas consignarem preços 

manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou 

forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, 

casos em que, observado o parágrafo terceiro do artigo 48 e persistindo a 

situação, será admitida adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor 

não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços. 

 

O parágrafo terceiro do artigo 48 prevê que, em caso de desclassificação 

de todas as propostas, a Administração fixe aos licitantes o prazo de 08 

dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas 

da desclassificação.  

 

O registro de preços está previsto no artigo 15, inciso II e §§1º a 4º e 

disciplinado pelo Decreto nº 3.931, de 19-9-01, alterado pelo Decreto nº 

4.342, de 23-8-02; cabe lembrar que a compra de bens por preço superior 

ao de mercado caracteriza urna das hipóteses de nulidade que enseja a 

propositura de ação popular (art. 4º, V, b, da Lei nº 4. 717, de 29-6-65), e 

que, de acordo com o §2º do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, enseja 

responsabilidade solidária do fornecedor e do agente público 

responsável. 

IX - quando houver 

possibilidade de 

comprometimento da 

segurança nacional, nos 

casos estabelecidos em 

decreto do Presidente da 

República, ouvido o 

Conselho de Defesa 

Nacional; (Regulamento) 

Esse inciso está regulamentado pelo Decreto nº 2.295, de 4-8-97. Trata-

se de hipótese em que, no Decreto-lei nº 2.300/86 (art. 23, §1º), a 

licitação era vedada.  

 

A crítica que se faz ao dispositivo é quanto ao fato de assunto que diz 

respeito à segurança nacional ser excluído da competência do Congresso 

Nacional. 

XI - na contratação de 

remanescente de obra, 

serviço ou fornecimento, 

em consequência de 

rescisão contratual, desde 

que atendida a ordem de 

classificação da licitação 

anterior e aceitas as 

mesmas condições 

Esta hipótese era prevista no Decreto-lei nº 2.300/86 (art. 22, V), porém 

se estabelecia uma limitação quanto ao valor; o dispositivo da Lei nº 

8.666/93 estabelece restrição diversa, porque só admite a dispensa se a 

contratação puder ser feita com outro licitante classificado na mesma 

licitação que deu origem ao contrato original e desde que o mesmo 

concorde em dar continuidade à execução nas mesmas condições 

oferecidas pelo licitante vencedor.  

 

Para o regime diferenciado de contratação (RDC), o artigo 41 da Lei nº 
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oferecidas pelo licitante 

vencedor, inclusive quanto 

ao preço, devidamente 

corrigido; 

12.462/11 permite a contratação de remanescente de obra, serviço ou 

fornecimento de bens em consequência de rescisão contratual, "desde 

que não seja ultrapassado o orçamento estimado para a contratação". 

XIV - para a aquisição de 

bens ou serviços nos 

termos de acordo 

internacional específico 

aprovado pelo Congresso 

Nacional, quando as 

condições ofertadas forem 

manifestamente vantajosas 

para o Poder Público; 

(Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

Trata-se de hipótese de dispensa somente possível quando estiverem 

presentes todos os requisitos previstos no dispositivo: (a) que se trate de 

contrato de compra ou de prestação de serviços; (b) que haja acordo 

internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional; (c) que as 

condições ofertadas sejam manifestamente vantajosas para o Poder 

Público, o que deve ser devidamente justificado e demonstrado. 

XVIII - nas compras ou 

contratações de serviços 

para o abastecimento de 

navios, embarcações, 

unidades aéreas ou tropas e 

seus meios de 

deslocamento quando em 

estada eventual de curta 

duração em portos, 

aeroportos ou localidades 

diferentes de suas sedes, 

por motivo de 

movimentação operacional 

ou de adestramento, 

quando a exiguidade dos 

prazos legais puder 

comprometer a 

normalidade e os 

propósitos das operações e 

desde que seu valor não 

exceda ao limite previsto 

na alínea "a" do inciso II 

do art. 23 desta Lei:       

(Incluído pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 

Trata-se de hipótese de dispensa que leva em conta especificamente a 

necessidade de abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas 

ou tropas e seus meios de deslocamento, quando houver estada eventual 

de curto período em portos, aeroportos ou locais diversos de sua sede.  

O intuito do dispositivo é evidente: como tais situações encerram 

operações ou adestramento, além de ser rápida a permanência em 

determinado local, considerou-se prevalente o serviço público a ser 

executado sobre o princípio da competitividade, que obriga à realização 

do processo licitatório. A lei, porém, impõe a presença de alguns 

requisitos para permitir a dispensa para compras e serviços, nem sempre 

definidos com a desejável precisão.  

 

Em primeiro lugar, o valor contratual não pode exceder ao limite fixado 

no art. 23, II, “a”, da LGL – no caso, o valor de R$ 80.000,00. Além 

desse valor, deverá haver licitação. A restrição, contudo, é injustificável 

e, em certas situações, impossível de ser observada. Dependendo do 

tempo de permanência e do quantitativo da tropa, por exemplo, a 

aquisição de bens alimentícios alcançará preço superior ao fixado na lei. 

O mesmo poderá suceder na hipótese de certo reparo em embarcação ou 

aeronave.  

 

Em nosso entender, poderá ser feita a contratação direta com 

fundamento na hipótese de dispensa prevista no inciso IV do mesmo art. 

24, desde que justificada a situação de emergência, de cuja demora para 

atendimento possa resultar em prejuízo ou comprometer a segurança das 

pessoas (v.g., no caso de tropas) e serviços (como exemplo, reparos em 

navios militares). Depois, o deslocamento deverá decorrer de operação 

ou adestramento, o que ocorrerá, o mais das vezes, no âmbito da 

atividade militar. Significa que embarcações, aeronaves e tropas deverão 

estar no exercício de serviço público administrativo, fato que, diga-se de 

passagem, quase sempre ocorrerá.  

 

Por fim, é de demonstrar-se que o curto período de permanência 

demanda realmente a contratação direta. A lei refere-se à “exiguidade 

dos prazos legais” para justificar a dispensa, mas a alusão é equivocada: 

não são os prazos legais que são exíguos (ao contrário, são eles extensos 

demais para chegar-se à contratação em tais hipóteses); exíguo, isto sim, 

é o tempo de permanência no local, que impossibilita seja realizado todo 

o processo licitatório e observados todos os prazos por ele impostos. 

XXVII - na contratação da 

coleta, processamento e 

comercialização de 

resíduos sólidos urbanos 

recicláveis ou reutilizáveis, 

Nesta hipótese de dispensa o Poder Público pode contratar diretamente 

associações ou cooperativas constituídas exclusivamente por pessoas 

físicas de baixa renda, reconhecidas estas oficialmente como catadores 

de materiais recicláveis.  
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em áreas com sistema de 

coleta seletiva de lixo, 

efetuados por associações 

ou cooperativas formadas 

exclusivamente por 

pessoas físicas de baixa 

renda reconhecidas pelo 

poder público como 

catadores de materiais 

recicláveis, com o uso de 

equipamentos compatíveis 

com as normas técnicas, 

ambientais e de saúde 

pública.  

(Redação dada pela Lei nº 

11.445, de 2007)       

(Vigência) 

Pelo teor da norma, far-se-á necessário que se edite ato de 

regulamentação para o fim de estabelecer quais as condições para que 

tais pessoas tenham a qualificação legal de catadores, bem como o que 

se há de considerar baixa renda para os efeitos da lei. Avulta observar, 

porém, que o contrato é celebrado com a associação ou com a 

cooperativa, pessoas jurídicas que, obviamente, não se confundem com 

os catadores que as integram.  

 

O intuito da norma é claramente de cunho social e visa a alcançar 

pessoas de escasso poder aquisitivo que, organizadas em associação ou 

cooperativa, se dedicam à árdua tarefa de recolher esse tipo de material 

nas ruas, em depósitos de lixo e em outros locais.  

 

Por outro lado, não se pode olvidar que essa atividade colabora 

significativamente em favor de uma política adequada para o 

saneamento básico, sabido que todo esse material é difícil e lentamente 

degradável, causando gravames à infraestrutura de saneamento e ao meio 

ambiente. Além disso, a atividade propicia a recirculação de riqueza, 

decorrente de sua comercialização, reciclagem e reutilização.  

 

O objeto da contratação é a coleta, processamento e comercialização de 

resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis, em locais onde já se 

disponha de coleta seletiva de lixo, e nesse mister a lei exige o uso de 

equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de 

saúde pública. 

XXVIII – para o 

fornecimento de bens e 

serviços, produzidos ou 

prestados no País, que 

envolvam, 

cumulativamente, alta 

complexidade tecnológica 

e defesa nacional, 

mediante parecer de 

comissão especialmente 

designada pela autoridade 

máxima do órgão.          

(Incluído pela Lei nº 

11.484, de 2007) 

É dispensável a licitação para o fornecimento de bens e serviços, 

produzidos ou prestados no país, que, cumulativamente, tenham alta 

complexidade tecnológica e envolvam defesa nacional, devendo cada 

caso, porém, ser admitido mediante parecer de comissão especificamente 

nomeada pela máxima autoridade do órgão interessado.  

 

Esse caso se coaduna com o objetivo da Lei nº 11.484, de 2007, que 

dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para a TV 

Digital e de componentes eletrônicos semicondutores, e sobre a proteção 

à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, 

inclusive instituindo programas de apoio ao desenvolvimento 

tecnológico de tais produtos.  

 

A diferença entre os incisos XXVIII e IX consiste em que este último 

tem caráter genérico, referindo-se à segurança nacional, ao passo que o 

primeiro é específico e visa à proteção de propriedade intelectual voltada 

à defesa nacional – esta, na verdade, um aspecto daquela. Além disso, 

conjuga esse fator com a complexidade tecnológica dos bens e serviços 

do setor, a qual, em regra, impede mesmo o regime de competitividade. 

 

 

Dispensa de licitação em razão do objeto (12 hipóteses/incisos) 

 

A dispensa em razão do objeto consta dos incisos X, XII, XV, XVII, XIX, XXI 

(bem como dos §§3º e 4º que se referem ao inciso XXI), XXV, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXII (bem como do §2º que se refere ao inciso XXXII) e XXXIII do artigo 24 da LGL.  

Confira-se o quadro descritivo abaixo: 
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Tabela 14 

  

Dispensa de licitação em razão do objeto 

 

 

Artigo 24, da LGL: 

É dispensável a licitação: 

Incisos X, XII, XV, XVII, 

XIX, XXI (bem como dos 

§§3º e 4º que se referem 

ao inciso XXI), XXV, 

XXIX, XXX, XXXI, 

XXXII (bem como do §2º 

que se refere ao inciso 

XXXII) e XXXIII 

 

 

Breves comentários 

(síntese do descrito em: CARVALHO FILHO, José dos Santos. 

Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: 

Editora Atlas, 2017; e em DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017) 

 

X - para a compra ou 

locação de imóvel 

destinado ao atendimento 

das finalidades precípuas 

da administração, cujas 

necessidades de instalação 

e localização condicionem 

a sua escolha, desde que o 

preço seja compatível com 

o valor de mercado, 

segundo avaliação prévia; 

(Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

No Decreto-lei 2.300/86, essa hipótese era de inexigibilidade (art. 23, 

IV), passando agora a constituir caso de dispensa com o acréscimo de 

alguns requisitos; exige-se, para aplicação dessa hipótese: (a) que as 

características do imóvel atendam às finalidades precípuas da 

Administração; (b) que haja avaliação prévia; e (c) que o preço seja 

compatível com o valor de mercado. O descumprimento desse último 

requisito leva à aplicação do §2º do artigo 25, que prevê a 

responsabilidade solidária do fornecedor (no caso, o vendedor) e do 

servidor responsável, desde que a compra seja feita com 

superfaturamento. 

XII - nas compras de 

hortifrutigranjeiros, pão e 

outros gêneros perecíveis, 

no tempo necessário para a 

realização dos processos 

licitatórios 

correspondentes, realizadas 

diretamente com base no 

preço do dia;          

(Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

Destaca-se apenas que essa norma não dispensa a autoridade da 

obediência, no que couber, ao disposto nos artigos 14, 15 e 16, todos da 

LGL, pertinentes à compra, especialmente às exigências de adequada 

caracterização do objeto, indicação dos recursos orçamentários e 

publicação da relação das compras feitas, conforme exigido pelo artigo 

16, da LGL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV - para a aquisição ou 

restauração de obras de 

arte e objetos históricos, de 

autenticidade certificada, 

desde que compatíveis ou 

inerentes às finalidades do 

órgão ou entidade; 

Essa hipótese, que era de inexigibilidade, pela singularidade do objeto 

(art. 23, V, do Decreto-lei 2.300/86) passou a ser de dispensa; além da 

autenticidade certificada, exige-se que o órgão inclua entre seus 

objetivos institucionais a coleção, conservação, ensino relacionados com 

a arte; outros tipos de órgãos dependem de licitação para a celebração do 

contrato, ainda que a obra seja de autenticidade certificada.  

O fato de tratar-se de hipótese de dispensa (que é sempre facultativa) não 

impede que, em determinada situação concreta, a restauração de obra de 

arte, ainda que sem os requisitos do artigo 24, inciso XV, apresente 

características que autorizem a declaração de inexigibilidade, com base 

no artigo 25, inciso II, desde que se trate de serviço de natureza singular, 

com profissional ou empresa de notória especialização; a própria lei 

deixou essa abertura, ao incluir, no artigo 13, inciso VII, a "restauração 

de obras de arte e bens de valor histórico" entre os serviços 
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especializados a que se refere o artigo 25, II; nesse caso, a autoridade 

deverá observar as normas dos artigos 25, §1º, e 26 da LGL. 

XVII - para a aquisição de 

componentes ou peças de 

origem nacional ou 

estrangeira, necessários à 

manutenção de 

equipamentos durante o 

período de garantia 

técnica, junto ao 

fornecedor original desses 

equipamentos, quando tal 

condição de exclusividade 

for indispensável para a 

vigência da garantia; 

     (Incluído pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

Apenas destaca-se que há quem defenda que esta hipótese melhor se 

enquadraria entre as de inexigibilidade, pois, se os componentes ou 

peças são indispensáveis para a vigência da garantia (o que deve ser 

devidamente comprovado), haveria inviabilidade de competição.  

 

Entretanto, para nós, a competição se afigura viável, porquanto possível 

a aquisição das peças de outros fornecedores, que não o original. O 

legislador é que achou por bem não exigir a licitação em virtude de 

razões de interesse público, entre elas basicamente a de ser garantida a 

assistência técnica de certos equipamentos. Portanto, pareceu-nos 

acertado incluir a situação como hipótese de dispensa. 

XIX - para as compras de 

material de uso pelas 

Forças Armadas, com 

exceção de materiais de 

uso pessoal e 

administrativo, quando 

houver necessidade de 

manter a padronização 

requerida pela estrutura de 

apoio logístico dos meios 

navais, aéreos e terrestres, 

mediante parecer de 

comissão instituída por 

decreto; 

   (Incluído pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

Destaca-se que não se incluem nesta hipótese materiais de uso pessoal 

(por exemplo, produtos de higiene para militares) e administrativo (é o 

caso de material de expediente e móveis); para tais aquisições, 

obrigatório é o processo licitatório. Em segundo lugar, a padronização 

deve resultar de parecer de comissão instituída por decreto (este, 

logicamente, expedido pelo Presidente da República). Aqui se trata de 

decisão interna de caráter administrativo-institucional e que tem por 

escopo atender ao fim último a que se destinam as Forças Armadas: a 

segurança nacional. 

 

Aqui, para nós, a inviabilidade da competição não é natural, mas, ao 

contrário, foi instituída internamente pela Administração por motivos de 

ordem institucional. É de se reconhecer, portanto, que, em tese, seria 

viável licitar para a compra dos materiais, mas o legislador considerou 

mais relevante, do ângulo das instituições, padronizar esses materiais, 

com o que afastou a obrigatoriedade da licitação. Acresce, ainda, que, 

cancelada eventualmente a padronização de certo material, suas futuras 

aquisições obedecerão necessariamente ao processo licitatório normal 

(no que tange aos militares, ver também o inciso XXIX abaixo). 

 

 

 

 

 

XXI - para a aquisição ou 

contratação de produto 

para pesquisa e 

desenvolvimento, limitada, 

no caso de obras e serviços 

de engenharia, a 20% 

(vinte por cento) do valor 

de que trata a alínea “b” do 

inciso I do caput do art. 23;         

 (Incluído pela Lei nº 

13.243, de 2016) 

 

§3º A hipótese de dispensa 

prevista no inciso XXI do 

caput, quando aplicada a 

obras e serviços de 

engenharia, seguirá 

procedimentos especiais 

A Lei de inovação - Lei nº 13.243, de 2016 – dentre inúmeros outros 

aspectos, produziu alterações na LGL para facilitar a aquisição de 

“produtos para pesquisa e desenvolvimento”, cujo conceito foi 

introduzido pelo inciso XX do art. 6º da Lei de inovação: “produtos para 

pesquisa e desenvolvimento - bens, insumos, serviços e obras 

necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, 

desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados 

em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante”.  

 

Assim, inclui-se a presente hipótese de dispensa, associada a algumas 

regras específicas.   

 

O §3º do mesmo artigo 24 determina que esta hipótese de dispensa 

quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos 

especiais instituídos em regulamentação específica.  

 

O §4º afastou dessas contratações a restrição contida no inciso I do 

artigo 9º da LGL (“Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 
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instituídos em 

regulamentação específica.            

(Incluído pela Lei nº 

13.243, de 2016) 

 

§4º Não se aplica a 

vedação prevista no inciso 

I do caput do art. 9º à 

hipótese prevista no inciso 

XXI do caput.              

(Incluído pela Lei nº 

13.243, de 2016) 

licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a 

eles necessários; I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física 

ou jurídica”). 

 

Ainda, foi incluído o §7º no artigo 32, determinando que, para a 

contratação de produto para pesquisa de desenvolvimento (desde que 

para pronta entrega ou limitada a R$80.000,00), poderá ser dispensada a 

exigência de documentos de qualificação.   

 

Por fim, houve a inclusão no artigo 1º da Lei 12.462 (Lei do RDC), 

prevendo que esse regime poderá ser aplicado às licitações e contratos 

necessários à realização “das ações em órgãos e entidades dedicados à 

ciência, à tecnologia e à inovação” (inciso X). 

 

A possibilidade de utilização do RDC nessa hipótese se ajusta aos 

objetivos atribuídos a esse regime diferenciado, dentre os quais consta a 

intenção de “incentivar a inovação tecnológica” (art. 1º, §1, inc. III).    

XXV - na contratação 

realizada por Instituição 

Científica e Tecnológica - 

ICT ou por agência de 

fomento para a 

transferência de tecnologia 

e para o licenciamento de 

direito de uso ou de 

exploração de criação 

protegida;           

(Incluído pela Lei nº 

10.973, de 2004) 

A Lei nº 10.973, de 2.12.2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e 

à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, 

regulamentando os artigos. 218 e 219, da CF, incluiu o inciso XXV na 

relação do art. 24 da LGL. 

 

Nesta hipótese, é dispensável a licitação nos casos de contratação 

firmada por instituição científica e tecnológica – ICT (entidade 

administrativa que visa à execução de pesquisa básica ou aplicada, de 

caráter científico ou tecnológico) ou por agência de fomento (entidade 

pública ou privada que objetive o financiamento de ações para 

desenvolvimento da ciência e tecnologia), quando o objeto do ajuste for 

a transferência de tecnologia ou o licenciamento de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida, assim considerada invenção, modelo de 

utilidade, desenho industrial, programa de computador ou qualquer outro 

desenvolvimento tecnológico do qual possa resultar o surgimento de 

novo produto, processo ou aperfeiçoamento de natureza tecnológica.  

 

Há dois pontos que justificam a dispensa. De plano, trata-se da 

necessidade de fomento à pesquisa e tecnologia, setor dentro do qual 

deve possibilitar-se a contratação direta em razão das peculiaridades do 

ajuste. Ademais, não há interesse econômico direto na contratação; ao 

contrário, exige a Lei nº 10.973/04 que se privilegiem entidades sem fins 

lucrativos (art. 3º), sobrepondo-se, por conseguinte, o aspecto social 

inspirador dos mandamentos constitucionais regulamentados.  

 

 

XXIX – na aquisição de 

bens e contratação de 

serviços para atender aos 

contingentes militares das 

Forças Singulares 

brasileiras empregadas em 

operações de paz no 

exterior, necessariamente 

justificadas quanto ao 

preço e à escolha do 

fornecedor ou executante e 

ratificadas pelo 

Comandante da Força;          

(Incluído pela Lei nº 

11.783, de 2008). 

Destaca-se apenas que os fatores preço e escolha do fornecedor ou 

prestador devem ser devidamente justificados, com ratificação do 

Comandante do contingente. Assim, sem licitação podem, por exemplo, 

ser adquiridos víveres para os integrantes da Força ou contratados 

serviços de reparo. O fundamento desse caso de dispensa atende à 

necessidade de melhor gestão dos recursos e ao barateamento dos custos 

– estes, sem dúvida, menores no local do que se a contratação fosse feita 

no Brasil para utilização no exterior (no que tange aos militares, ver 

também o inciso XIX acima). 

XXX - na contratação de Coube à Lei nº 12.188, de 11.01.2010, instituir a Política Nacional de 
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instituição ou organização, 

pública ou privada, com ou 

sem fins lucrativos, para a 

prestação de serviços de 

assistência técnica e 

extensão rural no âmbito 

do Programa Nacional de 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural na 

Agricultura Familiar e na 

Reforma Agrária, 

instituído por lei federal;             

(Incluído pela Lei nº 

12.188, de 2.010) Vigência 

Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária (PNATER), ao lado do Programa Nacional, que 

objetiva a organização e execução daquela política (PRONATER). 

Nesse diploma, foi previsto o acréscimo do inciso XXX ao art. 24 da 

LGL, estabelecendo-se a dispensa no caso de contrato com instituição ou 

organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a 

prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito 

do referido Programa.  

 

Contudo, não parece razoável a dispensa no caso de entidades com fins 

lucrativos. Primeiramente, trata-se de entidades empresariais do setor 

econômico, que devem submeter-se ao regime de competitividade. 

Depois, agride-se o princípio da impessoalidade com o favorecimento a 

apenas um setor econômico. Por fim, a dispensa dá margem ao conluio, 

à corrupção e à dilapidação de recursos públicos. 

XXXI - nas contratações 

visando ao cumprimento 

do disposto nos arts. 3º, 4º, 

5º e 20 da Lei no 10.973, 

de 2 de dezembro de 2004, 

observados os princípios 

gerais de contratação dela 

constantes;            

 (Incluído pela Lei nº 

12.349, de 2010) 

A Lei nº 12.349, de 15.12.2010, acrescentou o inciso XXXI ao art. 24 da 

LGL, mas, na verdade, apenas ampliou o conteúdo do inciso XXV 

também do artigo 24 da LGL.  

 

Disse a nova lei ser dispensável a licitação para as contratações visando 

ao cumprimento dos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973/2004.  

 

Todos são dispositivos voltados ao objetivo básico da lei, qual seja, o 

incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, incluindo-se os 

projetos de constituição de alianças estratégicas, o compartilhamento de 

laboratórios, equipamentos e instalações, a participação em sociedades 

de propósito específico destinadas ao desenvolvimento de projetos 

científicos ou tecnológicos, bem como a contratação de consórcio de 

empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos 

voltadas para atividade de pesquisa. Portanto, a despeito da confusa 

disciplina, o que se pretende é o fomento das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico desempenhadas no país, dispensando-se a 

licitação no caso de celebração de contratos. 

 

XXXII - na contratação em 

que houver transferência 

de tecnologia de produtos 

estratégicos para o Sistema 

Único de Saúde - SUS, no 

âmbito da Lei no 8.080, de 

19 de setembro de 1990, 

conforme elencados em ato 

da direção nacional do 

SUS, inclusive por ocasião 

da aquisição destes 

produtos durante as etapas 

de absorção tecnológica.                 

(Incluído pela Lei nº 

12.715, de 2012) 

 

§2º O limite temporal de 

criação do órgão ou 

entidade que integre a 

administração pública 

estabelecido no inciso VIII 

do caput deste artigo não 

se aplica aos órgãos ou 

entidades que produzem 

produtos estratégicos para 

Trata-se de hipótese de dispensa acrescentada pela Lei nº 12.715, de 

2012 tornando dispensável a licitação para contratações feitas pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS para a aquisição de produtos 

estratégicos, com a correspondente transferência de tecnologia. A 

condicionante desta hipótese de contratação direta é que haja a 

transferência de tecnologia, no caso de produtos estratégicos, assim 

definidos pela direção nacional do SUS.  

 

Ademais, conforme prescreve o §2º, o limite temporal de criação do 

órgão ou entidade que integre a administração pública estabelecido no 

inciso VIII do caput deste artigo, qual seja, criação para esse fim 

específico em data anterior à vigência da LGL, não se aplica aos órgãos 

ou entidades que produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito 

da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato 

da direção nacional do SUS.        
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o SUS, no âmbito da Lei 

no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, 

conforme elencados em ato 

da direção nacional do 

SUS.                 

(Incluído pela Lei nº 

12.715, de 2012) 

XXXIII - na contratação de 

entidades privadas sem 

fins lucrativos, para a 

implementação de 

cisternas ou outras 

tecnologias sociais de 

acesso à água para 

consumo humano e 

produção de alimentos, 

para beneficiar as famílias 

rurais de baixa renda 

atingidas pela seca ou falta 

regular de água;            

(Incluído pela Lei nº 

12.873, de 2013) 

Trata-se de hipótese de dispensa de licitação nas contratações de 

entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de 

cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo 

humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de 

baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. 

 

A dispensa, em tal situação, visa a beneficiar as famílias de baixa renda 

atingidas pela seca ou falta regular de água. Reza o dispositivo que 

poderá haver contratação direta de pessoas privadas, sem fins lucrativos, 

para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de 

acesso à água, para consumo humano e produção de alimentos. O 

dispositivo tem evidente inspiração de ordem social e tem como 

justificativa o fato de que se revela urgente a assistência a ser dispensada 

a essas populações. Entretanto, cabe a advertência de que será necessária 

a licitação se as entidades tiverem caráter empresarial e fins lucrativos. 

A ausência desses é que define o aspecto social e assistencial da 

dispensa. 

De fato, ainda pode-se afirmar que houve uma desburocratização no 

fornecimento de um serviço público básico e obrigatório. Por outro lado, 

preocupa-nos a possível concorrência desleal com as empresas que 

executam esses serviços e que serão alijadas de prestá-los. No mais, a 

instalação de cisternas e outras tecnologias a favor das famílias rurais de 

baixa renda atingidas pela seca poderia ser atendida pela dispensa 

prevista no inciso IV do artigo 24 da Lei de Licitações. 

 

 

Dispensa de licitação em razão da pessoa (09 hipóteses/incisos) 

 

A dispensa em razão da pessoa consta dos incisos VIII, XIII, XVI, XX, XXII, 

XXIII, XXIV, XXVI e XXXIV do artigo 24 da LGL. Confira-se o quadro descritivo 

abaixo: 

Tabela 15 

 

Dispensa de licitação em razão da pessoa 

 

 

Artigo 24, da LGL: 

É dispensável a licitação: 

Incisos VIII, XIII, XVI, 

XX, XXII, XXIII, XXIV, 

XXVI e XXXIV 

 

 

Breves comentários 

(síntese do descrito em: CARVALHO FILHO, José dos Santos. 

Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: 

Editora Atlas, 2017; e em DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017) 

 

VIII - para a aquisição, por 

pessoa jurídica de direito 

Destaca-se apenas que esta hipótese de dispensa só pode ser utilizada por 

pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, Municípios, 
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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; 

(Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

Distrito Federal, Territórios, autarquias e fundações de direito público) e 

desde que estejam presentes todos os demais requisitos:  

 

(a) que o contratado seja órgão ou entidade da Administração Pública, o 

que abrange todas as entidades referidas no artigo 6º, inciso XI, da LGL;  

(b) que esse órgão ou entidade tenha sido criado com o fim específico de 

fornecer os bens ou serviços objeto do contrato; 

(c) que o contratante e o contratado sejam do mesmo nível de governo, 

já que ninguém vai criar um ente para prestar serviços ou fornecer bens 

para pessoas jurídicas de outra esfera de governo;  

(d) que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.  

 

Comparada essa hipótese de dispensa com a do inciso XVI, inserida na 

LGL já a partir da Medida Provisória nº 351, de 16-9-93, verifica-se que 

a nova redação do inciso VIII praticamente tira qualquer efeito do inciso 

XVI, que só permitia e ainda permite a dispensa para hipóteses 

determinadas (impressão de diários oficiais, de formulários padronizados 

de uso da Administração, e de edições técnicas, bem como para a 

prestação de serviços de informática); o inciso VIII, ao falar em 

aquisição de bens e prestação de serviços, foi mais abrangente, tirando 

qualquer sentido à restrição do inciso XVI. 

XIII - na contratação de 

instituição brasileira 

incumbida regimental ou 

estatutariamente da 

pesquisa, do ensino ou do 

desenvolvimento 

institucional, ou de 

instituição dedicada à 

recuperação social do 

preso, desde que a 

contratada detenha 

inquestionável reputação 

ético-profissional e não 

tenha fins lucrativos; 

(Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

A Administração pode dispensar a licitação quando quiser contratar 

instituição brasileira que tenha o objetivo estatutário de pesquisa, ensino 

ou desenvolvimento institucional, ou que exerça atividade de 

recuperação social do preso. 

 

Para evitar quaisquer abusos, exige a lei que a instituição não tenha fins 

lucrativos, demonstrando que seu objetivo tem caráter social, e não 

econômico.  

 

Por outro lado, deve a instituição ser detentora de indubitável reputação 

ético-profissional, para que a contratação atinja realmente os fins 

desejados pela Administração.  

Registre-se que a aplicação desse permissivo de dispensa tem sido 

distorcida, em algumas ocasiões, por maus administradores públicos e 

falsas instituições, ensejando notória ofensa aos princípios da 

competitividade e da igualdade de oportunidades.  

Uma dessas formas de desvio reside na contratação de tais entidades 

para serviços ou compras que nenhuma relação têm com seus objetivos 

institucionais. Trata-se de inegável forma de favorecimento através da 

contratação direta.  

 

Entendemos, pois, que cabe à Administração verificar a presença do 

vínculo de pertinência (esta, não absoluta, mas ao menos relativa) entre 

os objetivos da instituição e o objeto do contrato, ou seja, deve ser 

verificado se o estatuto da entidade permite realmente a execução do 

serviço ou o negócio de compra (é menos comum a hipótese de obras), 

ou se, ao contrário, o ajuste não será mero instrumento de dissimulação. 

 

Ainda, destaca-se que a Lei nº 12.349, de 15-12-10, alterou a redação do 

artigo 12 da Lei nº 8.958, de 20-12-94 (que dispõe sobre as relações 

entre as instituições de ensino superior e de pesquisa científica e 

tecnológica e as fundações de apoio), para tornar expresso que as 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), bem como as 

Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), sobre as quais dispõe a 

Lei nº 10.973, de 2-12-04, poderão realizar convênios e contratos, nos 

termos do inciso XIII do artigo 24 da LGL, por prazo determinado, com 

fundações instituídas com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, 

pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente 
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necessária à execução desses projetos. 

XVI - para a impressão dos 

diários oficiais, de 

formulários padronizados 

de uso da administração, e 

de edições técnicas 

oficiais, bem como para 

prestação de serviços de 

informática a pessoa 

jurídica de direito público 

interno, por órgãos ou 

entidades que integrem a 

Administração Pública, 

criados para esse fim 

específico; 

      (Incluído pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

A rigor, esta hipótese estaria englobada no inciso VIII. Mas há uma 

diferença: no caso do inciso VIII, só é possível a contratação direta se a 

pessoa administrativa contratada tiver sido criada antes da vigência da 

lei (as criadas depois da lei deverão competir normalmente com as 

pessoas da iniciativa privada); nesta hipótese do inciso XVI, pode a 

qualquer momento ser criada a pessoa prestadora do serviço e de 

imediato ser contratada pela Administração sem o procedimento 

licitatório. 

 

Esta hipótese do inciso XVI veio permitir a dispensa de licitação nas 

contratações com as entidades abrangidas no conceito do artigo 6º, 

inciso XI, desde que estas tenham sido criadas com o objetivo (inserido 

em sua lei instituidora) de prestar os serviços indicados no inciso XVI à 

pessoa jurídica de direito público interno.  

 

Esse inciso só vai permitir a dispensa de licitação nos contratos entre, de 

um lado, pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias e fundações 

públicas) e, de outro, entidades da Administração Pública, direta ou 

indireta (art. 6º, XI), que sejam do mesmo nível de governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX - na contratação de 

associação de portadores 

de deficiência física, sem 

fins lucrativos e de 

comprovada idoneidade, 

por órgãos ou entidades da 

Administração Pública, 

para a prestação de 

serviços ou fornecimento 

de mão-de-obra, desde que 

o preço contratado seja 

compatível com o 

praticado no mercado.  

(Incluído pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 

Trata-se de contratação direta de associação idônea de portadores de 

deficiência física, despida de fins lucrativos. Pretendeu aqui o legislador 

atribuir à contratação aspecto de inegável fim social, permitindo que 

referidas associações prestem serviços ou forneçam mão-de-obra a 

órgãos administrativos. A despeito do objetivo filantrópico da 

contratação, no entanto, é necessário que o preço do ajuste seja 

compatível com o praticado no mercado, evitando-se, com isso, 

indevidos gastos a cargo do erário.  

Registre-se a estranha inclusão, no dispositivo, de contratos de 

fornecimento de mão de obra, pois estes, além de não estarem previstos 

na LGL, não encontram fundamento no nosso sistema constitucional, 

uma vez que toda a contratação de mão de obra, na Administração Direta 

ou Indireta, está sujeita a concurso público, nos termos do artigo 37, 

inciso II, da CF/88, ressalvada a hipótese de contratação temporária 

prevista no inciso IX. 

XXII - na contratação de 

fornecimento ou 

suprimento de energia 

elétrica e gás natural com 

concessionário, 

permissionário ou 

autorizado, segundo as 

normas da legislação 

específica; 

(Incluído pela Lei nº 9.648, 

de 1998) 

Trata-se de hipótese de dispensa em que a contratação deverá:  a) ter por 

objeto o fornecimento ou suprimento de energia elétrica; b) o contratado 

deverá ser concessionário, permissionário ou autorizatário para 

fornecimento ou suprimento de energia elétrica; e c) deverão ser 

observadas as formalidades constantes do art. 26, caput e parágrafo 

único, da LGL. 

 

Registre-se, ainda, que nos casos de contratação de fornecimento de 

energia elétrica, a Administração figura como contratante - é usuária do 

serviço público prestado, sujeitando-se, pois, às condições impostas pelo 

concessionário ou permissionário. Não pode aqui utilizar-se de seu poder 

de império. Fica, pois, sujeita às mesmas condições contratuais, previstas 

para o usuário comum. 

 

Por fim, cabe apenas mencionar a crítica de que este dispositivo abrange 
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várias situações de diverso perfil. A dispensa deveria alcançar apenas as 

entidades com funções regulatórias no mercado de energia elétrica ou 

cujo objeto tenha ligações com o setor. As demais entidades 

administrativas, contudo, são meras consumidoras do serviço, de modo 

que lhes caberia, quando possível, realizar licitação para a obtenção do 

melhor preço e de condições mais vantajosa 

XXIII - na contratação 

realizada por empresa 

pública ou sociedade de 

economia mista com suas 

subsidiárias e controladas, 

para a aquisição ou 

alienação de bens, 

prestação ou obtenção de 

serviços, desde que o preço 

contratado seja compatível 

com o praticado no 

mercado. 

(Incluído pela Lei nº 9.648, 

de 1998) 

Trata-se de hipótese em que empresas públicas e sociedades de 

economia mista podem contratar diretamente com suas subsidiárias e 

controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou 

obtenção de serviços, com a condição, no entanto, de que o preço 

ajustado seja compatível com os praticados no mercado.  

Como as entidades de que cuida o dispositivo são pessoas jurídicas de 

direito privado, a hipótese em foco é diversa da do inciso VIII, que alude 

a contratações realizadas por pessoas de direito público. 

 

Tratando-se de pessoas de direito privado – tanto as entidades primárias 

quanto as subsidiárias – vinculadas intrinsecamente em suas relações 

jurídicas, a contratação direta atende basicamente ao princípio da 

economicidade, adequado com justeza a entes do mesmo grupo 

econômico. 

 

A lei, por outro lado, não criou restrições quanto à natureza das 

entidades, ou seja, a norma tem incidência independentemente de se 

dedicarem à exploração de atividade econômica ou à prestação de 

serviços públicos. O que importa é que haja relação jurídico-institucional 

entre a entidade primária e sua respectiva subsidiária. A despeito da 

dicção da lei, são sinônimos os termos “subsidiárias” e “controladas”. As 

entidades subsidiárias são previstas genericamente no art. 37, XX, da 

CF, mas não encontram definição própria na legislação de direito 

empresarial, limitando-se a Lei nº 6.404/76 (sociedades anônimas) a 

regular a denominada subsidiária integral. Resulta que o sentido que se 

dispensa a esta é idêntico ao que a lei confere às entidades controladas – 

estas sim, definidas expressamente naquele diploma legal (art. 243, § 2º). 

A norma em foco não se aplica, todavia, às sociedades em que o Poder 

Público seja minoritário – as sociedades de mera participação do Estado: 

se aspirarem à contratação com o Poder Público, terão que participar do 

processo de licitação. 

XXIV - para a celebração 

de contratos de prestação 

de serviços com as 

organizações sociais, 

qualificadas no âmbito das 

respectivas esferas de 

governo, para atividades 

contempladas no contrato 

de gestão. 

(Incluído pela Lei nº 9.648, 

de 1998) 

A LGL recebeu – por força de alteração introduzida pela Lei nº 9.648, de 

27.5.98 – a inclusão de nova hipótese de dispensa de licitação: a 

celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações 

sociais para atividades contempladas no contrato de gestão. 

 

Deve atentar-se, aqui, para o fato de que são dois os tipos de contratos a 

que se refere o dispositivo: um deles é o próprio contrato de gestão, que 

vincula o ente público à organização social; outro é o contrato de 

prestação de serviços, visando ao cumprimento de atividades ligadas 

àquele primeiro ajuste. A dispensa de licitação teve por foco esta última 

modalidade de contratos e a hipótese apresenta motivo de fácil 

compreensão: vinculando-se o Estado à organização social para os fins 

não econômicos por ele alvitrados, não haveria mesmo espaço para que 

licitasse entre terceiros os serviços decorrentes do contrato, visto que tais 

serviços são justamente aqueles para os quais a organização social é 

direcionada.  

 

Quanto ao contrato de gestão em si, a dispensa de licitação decorre do 

próprio sistema implantado na lei reguladora e espelha corolário natural 

desse tipo de negócio jurídico: a uma, porque se cuida de ajuste de 

caráter social e, a duas, porque retrata regime de parceria, incompatível 

com o processo de licitação. Assim, a Administração é livre para 
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escolher a organização social com a qual celebrará o contrato. 

 

Cabe observar, por fim, que, além das citadas organizações sociais, 

foram instituídas pela Lei nº 9.790, de 23.3.99, as organizações da 

sociedade civil de interesse público (OSCIP) – da mesma forma que 

aquelas, um tipo de qualificação jurídica conferida a certas pessoas sem 

fins lucrativos voltadas também a fins sociais. Conquanto a LGL não as 

tenha mencionado, incide a norma em foco sobre eventuais contratos – 

denominados na lei de termos de parceria – celebrados entre o ente 

federativo e as pessoas que tenham recebido a referida qualificação: será 

direta a contratação dos serviços decorrentes do ajuste principal, sendo, 

pois, dispensada a licitação. A LGL, no entanto, impõe uma restrição: a 

dispensa de licitação alcança apenas os contratos de prestação de 

serviços firmados entre a organização social e o ente público ao qual se 

vinculou, não alcançando, portanto, contratos firmados com esferas 

diversas de governo. Assim, se organização social vinculada ao governo 

federal deseja contratar prestação de serviços com um Estado ou 

Município, estarão estes últimos obrigados à realização do processo 

normal de licitação. É requisito, pois, da dispensa que os contratos de 

serviços sejam derivados do negócio jurídico principal – contrato de 

gestão ou termo de parceria. 

 

 

XXVI – na celebração de 

contrato de programa com 

ente da Federação ou com 

entidade de sua 

administração indireta, 

para a prestação de 

serviços públicos de forma 

associada nos termos do 

autorizado em contrato de 

consórcio público ou em 

convênio de cooperação. 

(Incluído pela Lei nº 

11.107, de 2005) 

Trata-se de dispensa de licitação no caso de ser celebrado contrato de 

programa entre o consórcio público e entidade da administração direta 

ou indireta, visando à prestação de serviços públicos de forma associada, 

na forma prevista no instrumento do consórcio público ou em convênio 

de cooperação. 

 

O fundamento dessa hipótese reside no regime de parceria que 

caracteriza tais ajustes e também no objetivo a que se destinam – a 

fixação de programas e projetos para o fim de serem prestados serviços 

públicos. Como não há ofensa ao princípio da competitividade em 

virtude da natureza de tal contratação, é possível que a pessoa federativa 

ou da administração indireta ajuste o estabelecimento de programação 

para concretizar-se a parceria na execução dos referidos serviços 

XXXIV - para a aquisição 

por pessoa jurídica de 

direito público interno de 

insumos estratégicos para a 

saúde produzidos ou 

distribuídos por fundação 

que, regimental ou 

estatutariamente, tenha por 

finalidade apoiar órgão da 

administração pública 

direta, sua autarquia ou 

fundação em projetos de 

ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento 

institucional, científico e 

tecnológico e estímulo à 

inovação, inclusive na 

gestão administrativa e 

financeira necessária à 

execução desses projetos, 

ou em parcerias que 

envolvam transferência de 

tecnologia de produtos 

Trata-se de hipótese de dispensa em que o contratante deve ser pessoa 

jurídica de direito público interno. Ainda, o inciso limita a possibilidade 

de dispensar a licitação em favor de pessoa jurídica sob a forma de 

fundação.  

 

A finalidade da fundação deve estar prevista no estatuto ou no 

regimento, ou na própria lei ou instrumento de criação, depositado em 

cartório, e expressamente dispor que a instituição tem por objetivo: a) 

apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação; 

b) esse apoio deve ser em projeto de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à 

inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à 

execução desses projetos; c) alternativamente à finalidade de apoiar 

projetos, pode ser apoio à parcerias que envolvam transferência de 

tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde – 

SUS, nos termos do inc. XXXII do art. 24; d) criada para o fim 

especifico, referido nas alíneas “b” e “c”. 

 

O objeto é amplo e consiste na “aquisição de insumos estratégicos para a 

saúde” e o preço contratado deve ser compatível com o praticado no 

mercado. 
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estratégicos para o Sistema 

Único de Saúde – SUS, 

nos termos do inciso 

XXXII deste artigo, e que 

tenha sido criada para esse 

fim específico em data 

anterior à vigência desta 

Lei, desde que o preço 

contratado seja compatível 

com o praticado no 

mercado. 

(Incluído pela Lei nº 

13.204, de 2015) 

 

 

3.1.2 A hipótese de inexigibilidade de realização de prévio procedimento licitatório 

 

A inexigibilidade de licitação caracteriza-se quando houver inviabilidade de 

competição, em especial, quando ocorrer uma das três hipóteses previstas nos incisos que o 

artigo 25 da LGL retrata.  

Registre-se que não se trata de uma faculdade atribuída pela lei ao administrador 

público, como ocorre nos casos de contratação direta por dispensa de licitação. Ao invés 

disso, a inexigibilidade de licitação é o reconhecimento legal de situações exemplificativas 

em que não há viabilidade de se realizar uma licitação, por conta da inviabilidade de 

competição, observada em face de circunstâncias do mundo fático. 

A inviabilidade de competição pode ser definida como a impossibilidade de os 

interessados em contratar competirem objetivamente entre si. A expressão “competição” 

refere-se a essa disputa objetiva, em igualdade de condições, entre particulares interessados 

em contratar com a Administração Pública. EROS GRAU
182  definiu “competição” da 

seguinte forma:  

 
[...] A competição de que se trata, visada pela licitação, a instrumentar a 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se seja 

desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de 

todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração. Não 

há competição (...), objetivo da licitação, quando o universo dos possíveis 

licitantes estiver previamente circunscrito, de sorte que dele sejam 

excluídos algum ou alguns dos licitantes potenciais. [...] 

 

                                                      
182 GRAU, Eros Roberto. Licitação e contrato administrativo: estudos sobre a interpretação da lei. São 

Paulo: Malheiros Editores, 1995. p. 69.  
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Ainda, a inviabilidade de competição pode ser entendida: a) como situações em que 

não se encontram presentes os pressupostos para a escolha objetiva da proposta mais 

vantajosa; b) como uma consequência que pode ser produzida por diferentes causas a 

inviabilizarem a competição, não estando presentes os pressupostos necessários à licitação; 

e c) como situações em que a licitação, tal como estruturada legalmente, torna-se via 

inadequada para obtenção do resultado pretendido, ou seja, a licitação não cumpriria a 

função a ela reservada (seleção da proposta mais vantajosa), pois sua estrutura não é 

adequada para tanto183. 

No mais, os pressupostos condicionantes da inexigibilidade decorrem, em termos 

lógicos: a) ou da singularidade do objeto pretendido; b) ou da unicidade do fornecedor; e c) 

ou da especificidade da operação184. Para MARÇAL JUSTEN FILHO
185 são quatro os quesitos 

que ensejam a inexigibilidade de licitação, quais sejam: a) ausência de alternativas; b) 

ausência de mercado concorrencial; c) ausência de objetividade na seleção do objeto; e d) 

ausência de definição objetiva da prestação a ser executada. 

Como já mencionado, as hipóteses de inexigibilidade descritas nos incisos do artigo 

25 da LGL são meramente exemplificativas, o que gera incerteza ao gestor público ao 

fazer uso da contratação direta por inexigibilidade. Aqui, cabe destacar que os órgãos de 

controle são receosos e analisam com desconfiança os contratos celebrados sem licitação 

com base na inviabilidade de competição descrita no caput do artigo 25 da LGL. 

CARLOS ARI SUNDFELD e RODRIGO PINTO DE CAMPOS
186 já alertaram no seguinte 

sentido:  

 
[...] apesar da burocracia e da demora que cercam os certames licitatórios, 

a contratação com inexigibilidade não significa o melhor dos mundos, 

nem para o Poder Público, nem para o contratado. Essa conclusão 

decorre, em grande medida, da postura dos órgãos de controle da 

Administração, notadamente Tribunais de Contas e Ministério Público, 

cuja atuação tem se caracterizado, cada vez mais, pelo excessivo apego 

ao formalismo no exame das contratações governamentais. Em outras 

palavras, a praxe é que tais órgãos vejam com desconfiança a celebração 

                                                      
183 Marçal Justen Filho classifica essas três situações, respectivamente, como: inviabilidade de competição 

como “situação anômala”; inviabilidade de competição como “uma decorrência” (inexigibilidade como 

gênero que comporta diversas modalidades); e inexigibilidade como caso de “dupla crise” da licitação. In: 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 570-571. 
184 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo de acordo com as leis 8.666/93 e 8.883/94. 

São Paulo: Malheiros Editores, 1994. p. 43.  
185 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 570-575. 
186 SUNDFELD, Carlos Ari; CAMPOS, Rodrigo Pinto de. Incentivo à inovação tecnológica nas contratações 

governamentais: um panorama realista quanto à segurança jurídica. Revista Fórum de Contratação e Gestão 

Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 2006, n. 60, dez. 2006. 
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de contratos com inexigibilidade de licitação, ainda que, em muitos casos, 

demonstre-se ser esse o melhor caminho para a realização do interesse 

público no caso concreto. [...] 

  

A seguir, serão expostas, muito brevemente e de modo não exaustivo em seus 

detalhes, as hipóteses de inexigibilidade descritas nos incisos do artigo 25 da LGL. O 

relato será breve, pois o que se busca com essa exposição é apenas e tão somente 

apresentar de modo descritivo as situações fáticas exemplificativas de inexigibilidade para 

que em nosso próximo capítulo prático seja possível fazer menção aos casos concretos que 

ensejaram as inexigibilidades de licitação com base nos incisos – situações fáticas 

exemplificativas da lei – aqui mencionados.  

 

Inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inciso I, da LGL – “fornecedor 

exclusivo” 

 

O artigo 25, inciso I, da LGL, assim prescreve:  

 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: I - para aquisição de materiais, equipamentos, 

ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 

devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 

fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; [...] 

 

Tem-se, portanto, que a licitação é inexigível para a aquisição de materiais, 

equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo, sendo, porém, vedada a preferência de marca.  

Esta modalidade deriva da ausência de alternativas para a Administração Pública. 

Ou seja, se existe apenas um produto em condições de atender à necessidade estatal, não há 

sentido em realizar a licitação.  

Esta exclusividade pode ser absoluta ou relativa. Absoluta quando só há um 

produtor ou representante comercial exclusivo no país; a relativa quando a exclusividade se 

dá apenas na praça em relação à qual vai haver a aquisição do bem. Na exclusividade 

relativa, havendo fora da praça mais de um fornecedor ou representante comercial, poderá 

ser realizada a licitação, se a Administração Pública tiver interesse em comparar várias 

propostas. Na absoluta, a inexigibilidade é a única alternativa para a contratação. Por isso, 
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deve-se distinguir a noção de praça quando se trata de produção de bem da praça 

comercial. Esta é aferível em função do vulto do contrato. Se a licitação for do tipo 

convite, considerar-se-á a exclusividade na localidade da futura contratação; se for tomada 

de preços, levar-se-á em consideração a exclusividade no registro cadastral; e se for 

concorrência, exclusivo é o que for único no país. A exclusividade precisa ser comprovada.  

A comprovação se dá através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 

comércio do local em que se realizaria a licitação, a obra ou o serviço; pelo sindicato, 

federação ou confederação patronal; ou, ainda, por entidades equivalentes. Esses elementos 

formais resultam de comando legal, de modo que devem ser observados pelos 

participantes. 

Registre-se que, excepcionalmente, podem ocorrer hipóteses de inexigibilidade 

ainda que o objeto da contratação envolva mais de uma alternativa de fornecedor do 

mesmo produto compatíveis e igualmente suficientes para atender os objetivos da 

contratação governamental. Essa exceção ocorre quando é possível demonstrar que apenas 

uma única alternativa é capaz de atender, simultaneamente, os objetivos da contratação 

administrativa e os princípios da economicidade e da eficiência187.  

Por fim, o dispositivo veda a preferência de marca. A razão é óbvia: a preferência 

simplesmente relegaria a nada a exigência de licitação. Logicamente, a vedação repudiada 

na lei não pode ser absoluta. Pode ocorrer que outras marcas sejam de produtos 

inadequados à Administração Pública. Nesse caso a preferência estaria justificada pelo 

princípio da necessidade administrativa. Desse modo, a escolha de determinada marca só 

pode dar-se em três hipóteses: 1) continuidade da utilização de marca já adotada no órgão; 

2) para a utilização de nova marca mais conveniente; e 3) para o fim de padronização de 

marca no serviço público, todas evidentemente justificadas pela necessidade da 

Administração Pública188. 

 

 

 

                                                      
187 Como exemplos tem-se situações reconhecidas pelo TCU, quais sejam, a) casos em que o objeto a ser 

contratado necessita ter compatibilidade com algo de que a administração já desfrute (programas de 

computador); e b) casos em que o objeto a ser contratado tenha de seguir determinada padronização 

anteriormente eleita (projetos arquitetônicos, projetos de engenharia). Ver: TCU, acórdão nº 17/2010, 

Plenário, Relator Ministro Subst. André Luís de Carvalho, j. 20.01.2010; e TCU, acórdão nº 596/2006, 

Plenário, Relator Ministro Guilherme Palmeira, j. 28.04.2006. 
188 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 280-281. 
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Inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inciso II, da LGL – “serviços 

técnicos especializados” e seu parágrafo primeiro 

 

O artigo 25, inciso II e §1º, da LGL, assim prescrevem:  

 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: (...). II - para a contratação de serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais 

ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 

serviços de publicidade e divulgação; [...]. §1º. Considera-se de notória 

especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua 

especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 

requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 

trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena 

satisfação do objeto do contrato.  

 

Tem-se, portanto, que a licitação é inexigível para contratação de serviços técnicos 

especializados, de natureza singular, executados por profissionais de notória 

especialização. Não são quaisquer serviços que podem ser contratados diretamente, mas 

sim os serviços técnicos e especializados, vedada a inexigibilidade para serviços de 

publicidade e divulgação189.  

O serviço é técnico quando sua execução depende de habilitação específica. A lei 

faz remissão ao artigo 13, da LGL190, no qual estão mencionados vários desses serviços, 

como os de pareceres, auditorias, fiscalização, supervisão, treinamento de pessoal, estudos 

                                                      
189 Veja-se interessante apontamento sobre essas vedações: “Note-se que o legislador quis tornar expresso 

que não ocorre inexigibilidade para os serviços de publicidade e divulgação; isto pode causar estranheza, 

porque tais serviços já não são incluídos entre os serviços técnicos especializados do artigo 13, o que por si 

exclui a inexigibilidade; ocorre que o legislador quis pôr fim à interpretação adotada por algumas autoridades 

e aprovada por alguns Tribunais de Contas, quanto à inviabilidade de competição nesse tipo de serviço. O 

resultado dessa insistência foi ter o legislador partido para o extremo oposto, proibindo a inexigibilidade para 

a publicidade e a divulgação, sem qualquer exceção, quando, na realidade, podem ocorrer situações em que 

realmente a inviabilidade de competição esteja presente; a licitação será, de qualquer modo, obrigatória”. In: 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. p. 

447-448. 
190 Artigo 13, da LGL. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os 

trabalhos relativos a: I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; II - pareceres, 

perícias e avaliações em geral; III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 

serviços; V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; VI - treinamento e aperfeiçoamento 

de pessoal; VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. VIII - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 

8.883, de 1994). §1º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de 

serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a 

realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. §2º. Aos serviços técnicos 

previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111 desta Lei. §3º. A empresa de prestação 

de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em 

procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará 

obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. 
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técnicos ou projetos, patrocínio de causas, restauração de obras de arte e bens de valor 

histórico, etc.  

Para a contratação direta prevista neste inciso, devem os profissionais ou as 

empresas revestir-se da qualificação de notória especialização, ou seja, aqueles que 

desfrutem de prestígio e reconhecimento no campo de sua atividade. A LGL, no §1º do 

artigo 25, considera de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no 

campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Embora não 

seja muito comum encontrar a pessoa profissional que possa qualificar-se como tendo 

notória especialização, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
191

 entende que, apesar de 

alguma divergência, é possível que haja mais de uma no mercado. Vale dizer: não é 

obrigatório que apenas uma empresa seja de notória especialização. A lei não impõe 

qualquer restrição em tal sentido.  

Além dessas características, impõe a LGL que os serviços tenham natureza 

singular. Serviços singulares são os executados segundo características próprias do 

executor – são serviços singulares porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e 

com determinado grau de confiabilidade, por um determinado profissional ou empresa. Por 

isso mesmo é que a singularidade do serviço está contida no bojo da notória 

especialização.  

Diante da exigência legal, afigura-se ilegítima, a contrario sensu, a contratação de 

serviços cuja prestação não apresente qualquer carga de particularização ou peculiaridade, 

ainda que também sejam serviços técnicos e especializados. 

Ainda quanto à menção, no dispositivo, à natureza singular do serviço, é evidente 

que a LGL quis acrescentar um requisito, para deixar claro que não basta tratar-se de um 

dos serviços previstos no artigo 13; é necessário que a complexidade, a relevância, os 

interesses públicos em jogo tornem o serviço singular, de modo a exigir a contratação com 

profissional notoriamente especializado; não é qualquer projeto, qualquer perícia, qualquer 

parecer que torna inexigível a licitação192.  

                                                      
191 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 282-283. 
192 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. 

p. 447-448. 
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Por fim, cabe mencionar que o TCU editou a Súmula nº 252/10 tratando dos 

requisitos para que se faça presente a inviabilidade de competição para contratação de 

serviços técnicos previstos neste inciso, veja-se:  

 
A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a 

que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, decorre da presença 

simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os 

mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e 

notória especialização do contratado.  

 

Ademais, editou a Súmula nº 264/11, que assim prescreve:  

 

A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com 

pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível 

quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na 

seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de 

ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo 

de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 
 

Inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inciso III, da LGL – “atividades 

artísticas” 

 

O artigo 25, inciso III, da LGL, assim prescreve:  

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: [...] III - para contratação de profissional de 

qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 

desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

Aqui, a licitação é inexigível para contratação de profissionais do setor artístico, 

quando consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública. De fato, tendo em 

vista que a arte é personalíssima, não há como sujeitar a sua avaliação a fatores objetivos. 

A LGL ressalva, todavia, que deva o artista ser consagrado pela crítica ou pela opinião 

pública.  

Como afirma JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
193

 consagração é fator de extrema 

relatividade e varia no tempo e no espaço. Pode um artista ser reconhecido, por exemplo, 

apenas em certos locais, ou por determinado público ou críticos especializados. Nem por 

isso deverá ele ser alijado de eventual contratação. A nosso sentir, quis o legislador 

                                                      
193 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev. ampl. atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. p. 282-283. 
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prestigiar a figura do artista e de seu talento pessoal e, sendo assim, a arte a que se dedica 

acaba por ter prevalência sobre a consagração. 

Por fim, destacamos que a seleção de artistas para fins de premiação, ainda que 

mediante a entrega de algum produto, sujeita-se a licitação na modalidade concurso, 

prevista no artigo 22, inciso IV e §4º194, da LGL, não se confundindo com a contratação 

direta aqui prevista de profissionais do setor artístico como forma de atuação estatal no 

campo da cultura.  

 

A previsão do §2º do artigo 25 da LGL – responsabilização solidária por danos 

causados à Fazenda Pública 

 

O §2º do artigo 25 da LGL (que abrange a dispensa e a inexigibilidade) estabelece 

as consequências do superfaturamento decorrente da aplicação dos artigos 24 (dispensa) e 

25 (inexigibilidade): a responsabilidade solidária, pelo dano causado à Fazenda Pública, do 

fornecedor ou prestador de serviços e do agente público responsável, sem prejuízo de 

outras sanções legais cabíveis. 

Para o agente público, há ainda a responsabilidade administrativa; e, para ambos, 

agente público e contratado, a responsabilidade criminal prevista em lei, especialmente na 

norma do art. 89 da LGL, que define como crime o ato de “dispensar ou inexigir licitação 

fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à 

dispensa ou à inexigibilidade”, incidindo na mesma pena (detenção de 3 a 5 anos, e multa) 

“aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 

beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder 

Público” (parágrafo único do art. 89); cabe ainda a responsabilidade por ato de 

improbidade, com base na Lei nº 8.429/92. 

 

 

 

 

 

                                                      
194 Artigo 22, §4º, da LGL: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha 

de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 

conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 

(quarenta e cinco) dias. 
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3.2 As formalidades legais para a realização das contratações diretas 

  

Os contratos da Administração Pública devem ser precedidos de procedimento 

preliminar público, mesmo na ausência de licitação 195 . Registre-se que, não havendo 

licitação, em qualquer caso deverá haver o procedimento preliminar que lhe faça as vezes, 

além da devida motivação apta a salvaguardar os princípios administrativos. Confira-se o 

teor do artigo 26, da LGL, que trata das formalidades legais do procedimento preliminar:  

 
Artigo 26, da LGL. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no 

inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas 

no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no 

final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, 

dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação 

na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 

eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos: I - caracterização da situação emergencial ou 

calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razão da 

escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa do preço; IV - 

documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

  

Este dispositivo deve ser lido em conjunto com o inciso VI do artigo 38 da LGL, o 

qual prescreve que  

 

o procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, (...), contendo a autorização respectiva, a indicação 

sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 

juntados oportunamente: [...] VI - pareceres técnicos ou jurídicos 

emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade. 

 

Assim, conclui-se que a deliberação pela contratação direta, seja por dispensa, seja 

por inexigibilidade de licitação, deve integrar os mesmos autos do “processo de licitação”, 

terminologia empregada em sentido lato, o qual será concluído com a contratação e 

adimplemento das obrigações das partes.  

Por fim, as fases do procedimento preliminar para a dispensa e inexigibilidade de 

licitação, em síntese, são assim descritas por JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES
196: a) 

abertura de processo administrativo, contendo a autorização respectiva para a compra ou 

                                                      
195 FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2009. p. 278. 
196 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação direta sem licitação. 9. ed. Belo Horizonte: Editora 

Fórum, 2011. p. 653-656. 
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contratação da obra ou serviço; b) indicação do objeto pretendido pela Administração; c) 

elaboração da minuta do contrato a ser firmado; d) elaboração de parecer técnico ou 

jurídico, emitidos na oportunidade, examinando: d.1) justificativa da dispensa ou 

inexigibilidade, d.2) razão de escolha do fornecedor, d.3) justificativa do preço; e) decisão 

sobre licitar ou não (parecer motivado); f) comunicação à autoridade superior; g) 

ratificação da dispensa ou inexigibilidade; h) publicação da decisão ratificadora; i) 

assinatura do termo do contrato ou retirada do instrumento equivalente; j) execução do 

contrato; k) recebimento do objeto; l) pagamento das faturas; e m) registro no processo e 

no cadastro sobre o desempenho do contrato no cumprimento das obrigações assumidas, 

visando a subsidiar a emissão de atestado de execução futuro. 

 

3.3 O enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa das contratações 

diretas realizadas sem base legal 

 

Na lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
197

  “[...] na administração os 

bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do 

administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los nos termos da 

finalidade a que estão adstritos. É a ordem legal que dispõe sobre ela”. Neste mesmo 

sentido, muito oportuno lembrar o que coloca RUY CIRNE LIMA
198: a administração é a 

“atividade do que não é senhor absoluto”. O referido autor esclarece que se opõe a noção 

de administração à de propriedade. Isto porque, sob a administração, o bem não se entende 

vinculado à vontade ou personalidade do administrador, porém à finalidade impessoal a 

que essa vontade deve servir.   

Começamos esta seção com as transcrições acima, pois elas nos servem de 

inspiração para tratar muito brevemente do enquadramento na Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/92 – LIA) das condutas dos agentes públicos e dos 

contratados de celebrar contratos com dispensa ou inexigibilidade de licitação sem base 

legal. 

De início, ressalta-se que a Lei nº 8.429/92 abrangeu como sujeito ativo toda pessoa 

que se envolva com a Administração Pública. Deste modo, estão sujeitos às sanções 

                                                      
197 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2016. p. 76.   
198 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987. 

p. 21. 
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previstas na Lei de Improbidade todos aqueles que possuem vínculo com a Administração 

Pública, inclusive os que, dela não fazendo parte, beneficiem-se da ação ímproba. 

Sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, apenas nos cabe mencionar que a Lei de 

Improbidade Administrativa foi expressa ao mencionar em seu artigo 10, inciso VIII, que 

constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário “frustrar a licitude de processo 

licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins 

lucrativos, ou dispensá-los indevidamente (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)”.  

Para incidência do referido dispositivo não basta apenas que seja frustrada a licitude 

de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades 

sem fins lucrativos; ou haja sua dispensa indevida, é preciso também que se demonstre o 

prejuízo efetivo (lesão ao erário por qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 

enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 

haveres das entidades referidas no artigo 1º da LIA), que pode ocorrer até mesmo antes de 

firmado o vínculo contratual. 

A primeira hipótese constante do artigo 10, inciso VIII, da LIA, aborda a frustração 

da licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com 

entidades sem fins lucrativos. Frustrar significa iludir, enganar a expectativa. Como 

exemplos enquadrados nessa hipótese teríamos a requisição de documentos incompatíveis 

com os artigos 27 a 31 da LGL; a comprovação de aptidão com limitação de tempo ou de 

época ou, ainda, em locais especiais que inibam a participação na licitação; ou também a 

utilização de modalidade de licitação em desconformidade com o valor do objeto 

licitado199. 

Já a segunda hipótese constante do artigo 10, inciso VIII, da LIA, aborda a 

improbidade por prejuízo ao erário decorrente da dispensa indevida de processo licitatório 

ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. 

Dispensa nesse dispositivo legal está no sentido amplo, ou seja, engloba todos os casos 

legais de contratação direta, sem observância dos critérios legais.  

A discussão em torno desta modalidade de improbidade administrativa é se esta 

apenas irá se configurar: (i) quando demonstrada a existência de prejuízo financeiro, 

prejuízo concreto ao erário, ou seja, à falta de prova de superfaturamento, segundo esse 

entendimento, não se aperfeiçoaria o ilícito; ou se (ii) não é necessária a demonstração de 

                                                      
199 TOURINHO, Rita. Dispensa, inexigibilidade e contratação irregular em face da Lei de Improbidade 

Administrativa. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito 

Público, n. 16, out./ nov./ dez., 2008. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp>. Acesso 

em: 15 de junho de 2017. 
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dano financeiro efetivo em casos de dispensa indevida de licitação, ou seja, o dano seria in 

re ipsa (o dano é presumido, ou seja, independe de comprovação), na medida em que o 

poder público, quando não promove a licitação, sendo ela obrigatória, deixa de contratar a 

melhor proposta. 

Em síntese, a questão que se coloca é se para a configuração da improbidade 

administrativa prevista no artigo 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, é necessária ou desnecessária 

a comprovação de dano efetivo ao erário. 

Apesar de concordarmos com a necessidade de comprovação do dano direto aos 

cofres públicos como requer a própria literalidade da LIA, o STJ tem entendimento no 

sentido de que o simples fato de dispensar licitação de forma ilícita, por si só, já representa 

prejuízo, eis que ao deixar de contratar a melhor proposta, o poder público já se encontra 

efetivamente prejudicado pela conduta ímproba. Assim, para dispensa ilegal de licitação, 

colocou-se que o dano ao erário é in re ipsa, ou seja, ao contrário do que requer a lei, não 

haveria necessidade de comprovação do dano, eis que o prejuízo é inerente à conduta do 

agente ímprobo200.  

Em conclusão, registramos que o gestor público deve ter muita cautela ao dispensar 

ou tornar inexigível uma licitação, haja vista os limites impostos para tal 

discricionariedade, podendo ser punido, não somente quando contratar diretamente fora 

das exigências legais, mas também quando deixar de observar as formalidades exigíveis 

para tais processos. Ressaltamos, por fim, que a doutrina nacional não é pacífica em 

relação à necessidade de comprovação de dano real ao patrimônio público para que se 

configure o ato de improbidade administrativa ou se a mera conduta descrita no inciso VIII 

é suficiente para causar o dano, sendo este presumido. Para nós, salientamos que há 

necessidade do dolo, da má-fé e do dano real ao patrimônio público para que se configure 

o ato de improbidade administrativa do referido inciso, pois a lesão ao erário não é inerente 

à contratação direta realizada sem base legal. 

                                                      
200 O acórdão do STJ restou assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN 

RE IPSA NA HIPÓTESE DO ART. 10, VIII, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. É cabível 

a aplicação da pena de ressarcimento ao erário nos casos de ato de improbidade administrativa consistente na 

dispensa ilegal de procedimento licitatório (art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992) mediante fracionamento 

indevido do objeto licitado. De fato, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a existência de prejuízo 

ao erário é condição para determinar o ressarcimento ao erário, nos moldes do art. 21, I, da Lei 8.429/1992 

(REsp 1.214.605-SP, Segunda Turma, DJe 13/6/2013; e REsp 1.038.777-SP, Primeira Turma, DJe 

16/3/2011). No caso, não há como concluir pela inexistência do dano, pois o prejuízo ao erário é inerente (in 

re ipsa) à conduta ímproba, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, por 

condutas de administradores (REsp 1.376.524-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 02/09/2014). Os 

seguintes precedentes foram citados: REsp 1.280.321-MG, Segunda Turma, DJe 9/3/2012; e REsp 817.921-

SP, Segunda Turma, DJe 6/12/2012.  
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3.4 O enquadramento como crime previsto na Lei Geral de Licitações da conduta de 

dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais 

 

Preliminarmente, destaca-se que a redação desta seção e a escolha em inseri-la 

como fechamento do nosso Capítulo 3 sobre os aspectos teóricos das contratações diretas 

foi inspirada em um artigo de CARLOS BASTIDE HORBACH e CAROLINA LISBOA
201 intitulado 

“Análise Constitucional: STF e dispensa irregular de licitação: incertezas em matéria 

penal”.  

Os referidos autores fazem um alerta essencial com o qual concordamos, qual seja: 

 
quem mais sofre com as atribulações decorrentes da aplicação concreta 

da LGL são os agentes públicos que são chamados, no exercício de seu 

múnus funcional, a conduzir os certames, a aprová-los ou a neles se 

manifestar por diferentes razões. O agente público que se envolve no 

cipoal normativo dos processos licitatórios está constantemente exposto 

— considerado aqui sempre o servidor de boa-fé — à responsabilização 

pelos mais diversos atos. 

 

A LGL em seu Capítulo IV – Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, 

Seção III – Dos Crimes e das Penas, previu nos artigos 89 a 99 mais de dez tipos penais 

que elencam as condutas consideradas danosas à Administração Pública (lato sensu), à 

moralidade pública e aos interesses dos demais participantes de licitações públicas, 

visando, em teoria, resguardar o interesse público consubstanciado na lisura do processo 

licitatório e na proteção aos princípios de legalidade, impessoalidade e isonomia, que 

servem de fundamento de toda a atividade administrativa. 

De fato, o quadro de constante ameaça e “medo” que vive o agente público 

envolvido no processo de licitação — ou de sua dispensa ou inexigibilidade — inspira esta 

seção, em especial ante recentes decisões da 1ª Turma do STF. Tais decisões referem-se a 

um aspecto muito pontual de uma área pouco explorada da LGL, qual seja, a de seus tipos 

penais, mais especificamente o tipo do artigo 89, que trata da dispensa ou da 

inexigibilidade irregularmente operada. 

De início, registre-se que esta seção não tem como objetivo esgotar o tema e 

perpassar por todos os tipos penais elencados na LGL. Nosso foco será a análise breve da 

                                                      
201 HORBACH, Carlos Bastide; LISBOA, Carolina. Análise Constitucional: STF e dispensa irregular de 

licitação: incertezas em matéria penal. Revista Consultor Jurídico, out. 2016. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2016-out-23/analise-constitucional-stf-dispensa-irregular-licitacao-incertezas-

materia-penal >. Acesso em: 18 de junho de 2017. 
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conduta penal tipificada no artigo 89, da LGL, a qual guarda relação com o objeto do nosso 

trabalho.  

O artigo 89, da LGL, assim prescreve:  

 
Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou 

deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 

inexigibilidade: Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo 

comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 

beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato 

com o Poder Público. 

 

O referido dispositivo comporta dois tipos distintos. O primeiro é o crime do caput, 

que é uma conduta praticada exclusivamente pelo agente estatal encarregado de deliberar 

sobre a observância ou não da licitação. O segundo é o crime do parágrafo único, que 

envolve a conduta de um terceiro que, tendo comprovadamente concorrido para a 

consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para 

celebrar contrato com o Poder Público. 

Em relação ao caput, prevê-se a conduta de “dispensar ou inexigir licitação fora das 

hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou 

à inexigibilidade”. Pode-se decompor a norma em duas partes. A primeira parte contém 

dois núcleos, pois se refere ao ato de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses 

previstas em lei. Já a segunda, trata da não observância das formalidades previstas em lei 

para a realização da contratação mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação.  

O primeiro núcleo retrata uma conduta comissiva, o que significa atuar 

positivamente no sentido de reconhecer indevidamente uma situação que, de fato, não se 

subsume a nenhuma das hipóteses previstas em lei de dispensa ou em situações em que a 

competição estaria inviabilizada, sendo que o ato de dispensa ou de inexigibilidade são 

formalizados ou manifestados pelo agente em processo administrativo que tramita no 

órgão interessado na contratação. 

Assim, dispensar ou inexigir a licitação fora dos casos previstos em lei implicará 

sempre na prática de um ato formal desenvolvido pelo administrador que visa, ainda que 

de forma ilegítima, justificar a contratação sob o argumento de que se encontra sob uma 

das hipóteses do artigo 24 ou do artigo 25 da LGL, consubstanciado no ato formal de 

dispensa ou de inexigibilidade de licitação. Vale lembrar a lição de MARÇAL JUSTEN 
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FILHO
202, quando ressalta que “as expressões ‘dispensa’ e ‘inexigência’ de licitação são 

utilizadas no sentido próprio dos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/93”, ou seja, inexigir 

indevidamente, para os fins do artigo 89, não significa não exigir, como resultado de uma 

omissão, mas sim, em um não exigir, reconhecendo expressamente que não é o caso de ser 

realizada a licitação, quando, em verdade, o é, pois a situação fática não encontra guarida 

em nenhuma das hipóteses descritas na legislação pertinente203. 

Já o segundo núcleo retrata uma conduta omissiva de não observar as formalidades 

previstas em lei para o reconhecimento da dispensa ou da inexigibilidade de licitação. 

Com relação ao elemento subjetivo do tipo penal (vontade livre e consciente do 

agente de dispensar ou não exigir a licitação, inteirado da ilicitude dessa ação), só haverá o 

crime do artigo 89 se houver, por parte do agente, o dolo de burlar a legislação de 

licitações.  

Conforme destacam CARLOS BASTIDE HORBACH e CAROLINA LISBOA
204 muitas já 

foram as denúncias rejeitadas pelo STJ205 e pelo STF206 dirigidas contra agentes públicos 

que deixaram de licitar na forma dos artigos 24 ou 25 da LGL, mas o fizeram embasados 

em parecer jurídico minimamente fundamentado, o qual teria levado o denunciado a 

acreditar na licitude de sua conduta.  

Ademais, acirrada discussão foi travada nos tribunais acerca da seguinte questão: o 

crime do artigo 89 demanda, para sua caracterização, o efetivo dano ao erário decorrente 

dessa ação de burlar a legislação de licitação? A jurisprudência do STF e do STJ sobre o 

tema, após longo debate, unificou-se em 2012, conferindo uma interpretação uniforme ao 

artigo 89 da LGL e uma orientação clara aos demais tribunais brasileiros, garantindo 

segurança jurídica e certeza do direito, qual seja, o crime do artigo 89 requer, para sua 

                                                      
202 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1398-1405. 
203 NUNES, Sandro Luiz. Dispensar ou inexigir licitação indevidamente. Aspectos destacados do artigo 89 

da Lei nº 8.666/93. Fev. 2009.  

Disponível em: <http://mpto.mp.br/cint/cesaf/arqs/140409024104.pdf>. Acesso em: 15 de junho de 2017. 
204 HORBACH, Carlos Bastide; LISBOA, Carolina. Análise Constitucional: STF e dispensa irregular de 

licitação: incertezas em matéria penal. Revista Consultor Jurídico, out. 2016. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2016-out-23/analise-constitucional-stf-dispensa-irregular-licitacao-incertezas-

materia-penal >. Acesso em: 18 de junho de 2017. 
205 STJ, Ação Penal 214, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 1º/7/2008. A ementa consignou que “o tipo 

previsto no artigo 89 e seu parágrafo único reclama dolo específico, inadmitindo culpa ou dolo eventual, uma 

vez que tem como destinatário o administrador e adjudicatários desonestos e não aos supostamente inábeis. É 

que a intenção de ignorar os pressupostos para a contratação direta ou simular a presença dos mesmos são 

elementos do tipo”. 
206 STF, Inquérito 2.648, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 22/8/2008. Nesse precedente, o STF, por 

unanimidade, entendeu que a denúncia que não demonstra a existência de dolo não reúne os elementos 

mínimos para desencadear uma ação penal, não cumprindo as exigências do artigo 41 do Código de Processo 

Penal e não demonstrando a existência de justa causa, na forma do inciso III do artigo 395 do CPP. 
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caracterização, o dolo específico de burlar a legislação de licitação e o efetivo dano ao 

erário decorrente dessa ação. 

Entretanto, atualmente, como afirmam CARLOS BASTIDE HORBACH e CAROLINA 

LISBOA, inicia-se um movimento de divergência entre as duas turmas do STF em relação à 

necessidade de caracterização de dano ao patrimônio público207. 

Por fim, a nosso ver, eventual irregularidade formal não merece a tutela penal, 

podendo acarretar punições de ordem administrativa, tal como a imposição de multa pelos 

Tribunais de Contas ou responsabilidade funcional do responsável pela condução do ato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
207 “A 2ª Turma do STF mantém-se fiel aos precedentes do Plenário, que inclusive ensejaram a alteração do 

entendimento do STJ: o crime do artigo 89 da Lei de Licitações exige, para sua configuração, a ocorrência de 

dano ao erário. É o que se verifica, por exemplo, no recente julgamento unânime do Inq 3.731, relator 

ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2016. A 1ª Turma, entretanto, passou a entender que a caracterização 

do crime de dispensa ou inexigibilidade irregular de licitação prescinde da ocorrência de dano, como 

expressamente afirmado no julgamento da AP 971, relator ministro Edson Fachin, DJe de 11/10/2016. Nesse 

caso, o voto condutor do acórdão ressalta que ‘não se acolhe a tese segundo a qual, para se configurar o crime 

previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 é necessário comprovar prejuízo econômico ao erário. Não há essa 

exigência na redação do art. 89 da Lei 8.666/93 e os entendimentos nesse sentido, com a devida vênia, 

desconsideram que a Constituição elegeu a licitação como instrumento prévio à contratação pelo Poder 

Público visando a proteção de interesses que vão além da proteção ao patrimônio público’”. 
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4 CONTRATAÇÕES DIRETAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

– ASPECTOS PRÁTICOS  

 

4.1 Os casos escolhidos e sua justificativa 

 

Nesta seção temos como objetivo demonstrar uma análise quantitativa e qualitativa 

dos casos a serem estudados de modo a justificar sua escolha. Reitere-se que como critério 

metodológico optamos por nos valer da pesquisa por “jurisprudência selecionada”, 

navegando no que o sítio eletrônico do TCU chama de “árvore de classificação”. 

Esse sistema de buscas do TCU é recente e foi implementado em 13 de novembro 

de 2016208. O novo instrumento foi desenvolvido buscando aproximar a pesquisa do TCU 

ao padrão adotado pelos tribunais superiores, além de aprimorar os mecanismos de busca 

com o objetivo de tornar as pesquisas mais simples, eficientes, rápidas e precisas.  

Dentre as principais mudanças destacamos a inclusão da seguinte ferramenta: 

navegação pela “árvore de classificação” dos enunciados, e utilização do Vocabulário de 

Controle Externo (VCE) para possibilitar a pesquisa por termos sinônimos. Para formação 

da “árvore de classificação” as decisões foram avaliadas e classificadas segundo critérios 

debatidos e testados pela equipe de projetos do TCU, visando a facilitar a pesquisa e 

ordenar as informações disponibilizadas, bem como favorecer levantamentos estatísticos 

para uso pelas diversas unidades do Tribunal. Ainda, a ferramenta “árvore de 

classificação” utiliza-se de um marco temporal disponibilizando acórdãos proferidos a 

partir do ano de 2003. 

Sendo assim, destacamos que, embora possa haver falhas na pesquisa pela “árvore 

de classificação”, entendemos como razoável para os fins deste trabalho embasar-nos em 

uma classificação previamente feita pela Corte de Contas. Esta escolha pode vir a ser 

criticada, entretanto, defendemos que, diante do altíssimo número de decisões proferidas 

pelo TCU anualmente na temática das contratações diretas, este recorte foi essencial e, no 

limite, foi o que viabilizou um número possível de resultados para a nossa análise. 

A “árvore de classificação” do TCU é dividida em “área”, “tema” e “subtema”. 

Confira- se o layout desta nova ferramenta de pesquisa: 

 

                                                      
208 Esse novo sistema de buscas foi anunciado no sitio eletrônico do TCU em 13 de novembro de 2016, veja-

se a notícia disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/conheca-a-nova-pesquisa-de-

jurisprudencia-do-tcu-1.htm>. Acesso em: 19 de junho de 2017. 
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Figura 1 

 

 

A árvore de classificação da área “licitação” e do tema “dispensa de licitação” 

retornou 149 resultados, os quais serão alvo de nossa análise e catalogação em dezesseis 

subtemas. Já a árvore de classificação da área “licitação” e do tema “inexigibilidade de 

licitação” retornou 106 resultados, os quais também serão alvo de nossa análise e 

catalogação em nove subtemas. 

Portanto, com a totalidade das buscas com o nosso recorte metodológico, 255 (149 

somados aos 106) resultados representam o espaço amostral de decisões analisadas neste 

Capítulo209. Vamos a eles. 

  

Dispensa de licitação – 149 resultados 

 

Os 149 resultados do TCU sobre dispensa de licitação que serão analisados podem 

ser assim sistematizados quanto ao número do acórdão, tipo de processo, data de 

julgamento, área, tema, subtema, ministro autor da tese/enunciado e enquadramento legal 

no artigo 24 da LGL: 

                                                      
209 A pesquisa no sítio eletrônico do TCU, para atualização do número de decisões que são alvo de nossa 

análise, foi realizada em 12 de junho de 2017. 
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Tabela 16 

ACÓRDÃO 
TIPO DE 

PROCESSO 
DATA ÁREA TEMA SUBTEMA 

AUTOR 

DA 

TESE 

ENQUADRAMENTO 

LEGAL 

AC-2255/11-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
24/08/2011 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Limite 

AUGUSTO 
NARDES 

Incisos I e II 

AC-1604/11-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

15/03/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Limite 
MARCOS 

BEMQUERER 
Incisos I e II 

AC-4748/09-1 REPRESENTAÇÃO 01/09/2009 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Limite 
AUGUSTO 
NARDES 

Incisos I e II 

AC-2726/12-2 REPRESENTAÇÃO 24/04/2012 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Limite 
MARCOS 

BEMQUERER 
Inciso II 

AC-3153/11-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

30/11/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Limite JOSÉ JORGE Inciso II 

AC-3548/06-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

05/12/2006 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Limite 
VALMIR 

CAMPELO 
Inciso II 

AC-1580/17-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
14/03/2017 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO 

Inciso IV 

AC-2504/16-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
28/09/2016 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

BRUNO 
DANTAS 

Inciso IV 

AC-1312/16-1 REPRESENTAÇÃO 23/02/2016 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
WEDER DE 
OLIVEIRA 

Inciso IV 

AC-0027/16-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
20/01/2016 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso IV 

AC-6439/15-1 REPRESENTAÇÃO 20/10/2015 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso IV 

AC-1987/15-P REPRESENTAÇÃO 12/08/2015 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso IV 

AC-4560/15-2 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
28/07/2015 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso IV 

AC-2240/15-1 REPRESENTAÇÃO 28/04/2015 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso IV 

AC-0202/15-P DENÚNCIA 04/02/2015 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso IV 

AC-2988/14-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
05/11/2014 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso IV 

AC-4570/14-1 REPRESENTAÇÃO 26/08/2014 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO 

Inciso IV 

AC-1217/14-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
14/05/2014 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência ANA ARRAES Inciso IV 

AC-1162/14-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
07/05/2014 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência JOSÉ JORGE Inciso IV 

AC-3126/13-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
04/06/2013 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência ANA ARRAES Inciso IV 

AC-1022/13-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
24/04/2013 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência ANA ARRAES Inciso IV 

AC-2055/13-2 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
16/04/2013 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso IV 

AC-0513/13-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
13/03/2013 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência ANA ARRAES Inciso IV 

AC-3065/12-P 
RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO 
14/11/2012 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

VALMIR 
CAMPELO 

Inciso IV 

AC-3656/12-2 REPRESENTAÇÃO 22/05/2012 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso IV 
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AC-0425/12-P REPRESENTAÇÃO 29/02/2012 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência JOSÉ JORGE Inciso IV 

AC-2614/11-P REPRESENTAÇÃO 28/09/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso IV 

AC-2190/11-P DENÚNCIA 17/08/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência JOSÉ JORGE Inciso IV 

AC-1996/11-P REPRESENTAÇÃO 03/08/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
VALMIR 

CAMPELO 
Inciso IV 

AC-1599/11-P 
SOLICITAÇÃO DO 

CONGRESSO 
NACIONAL 

15/06/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
UBIRATAN 

AGUIAR 
Inciso IV 

AC-1138/11-P REPRESENTAÇÃO 04/05/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
UBIRATAN 

AGUIAR 
Inciso IV 

AC-0943/11-P REPRESENTAÇÃO 13/04/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
VALMIR 

CAMPELO 
Inciso IV 

AC-0504/11-1 REPRESENTAÇÃO 01/02/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
WEDER DE 
OLIVEIRA 

Inciso IV 

AC-0287/11-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

25/01/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso IV 

AC-7557/10-2 REPRESENTAÇÃO 07/12/2010 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso IV 

AC-3076/10-P REPRESENTAÇÃO 17/11/2010 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
AUGUSTO 
NARDES 

Inciso IV 

AC-3521/10-2 REPRESENTAÇÃO 06/07/2010 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso IV 

AC-0285/10-P REPRESENTAÇÃO 24/02/2010 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso IV 

AC-2099/08-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
24/09/2008 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

MARCOS 
VINICIOS 
VILAÇA 

Inciso IV 

AC-1667/08-P REPRESENTAÇÃO 13/08/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
UBIRATAN 

AGUIAR 
Inciso IV 

AC-1030/08-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
04/06/2008 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

VALMIR 
CAMPELO 

Inciso IV 

AC-1192/08-1 REPRESENTAÇÃO 22/04/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso IV 

AC-798/08-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
18/03/2008 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso IV 

AC-186/08-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

20/02/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso IV 

AC-3083/07-1 REPRESENTAÇÃO 02/10/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
MARCOS 

BEMQUERER 
Inciso IV 

AC-1876/07-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
12/09/2007 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso IV 

AC-763/07-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
02/05/2007 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso IV 

AC-645/07-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
18/04/2007 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 
Emergência 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso IV 

AC-224/07-P REPRESENTAÇÃO 28/02/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Emergência 
MARCOS 
VINICIOS 
VILAÇA 

Inciso IV 

AC-6786/12-1 REPRESENTAÇÃO 08/11/2012 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Licitação 
deserta 

WALTON 
ALENCAR 

RODRIGUES 
Inciso V 

AC-6440/11-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
16/08/2011 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Licitação 
deserta 

AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso V 

AC-0342/11-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
25/01/2011 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Licitação 
deserta 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso V 

AC-7049/10-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
23/11/2010 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Licitação 
deserta 

JOSÉ JORGE Inciso V 

AC-2648/07-P REPRESENTAÇÃO 05/12/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Licitação 
deserta 

UBIRATAN 
AGUIAR 

Inciso V 
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AC-2054/06-P CONSULTA 08/11/2006 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Alienação 
UBIRATAN 

AGUIAR 
Incisos V e IX 

AC-0448/17-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
07/02/2017 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Capacidade 
técnico-

operacional 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso VIII 

AC-0213/17-P CONSULTA 15/02/2017 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

ECT 
BRUNO 
DANTAS 

Inciso VIII 

AC-1800/16-P CONSULTA 13/07/2016 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

ECT 
BRUNO 
DANTAS 

Inciso VIII 

AC-6931/09-1 REPRESENTAÇÃO 01/12/2009 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

ECT 
WALTON 
ALENCAR 

RODRIGUES 
Inciso VIII 

AC-6931/09-1 REPRESENTAÇÃO 01/12/2009 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Empresa estatal 
WALTON 
ALENCAR 

RODRIGUES 
Inciso VIII 

AC-6931/09-1 REPRESENTAÇÃO 01/12/2009 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Empresa estatal 
WALTON 
ALENCAR 

RODRIGUES 
Inciso VIII 

AC-1940/15-P CONSULTA 05/08/2015 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Folha de 
pagamento 

WALTON 
ALENCAR 

RODRIGUES 
Inciso VIII 

AC-1952/11-P REPRESENTAÇÃO 27/07/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Folha de 
pagamento 

WEDER DE 
OLIVEIRA 

Inciso VIII 

AC-2420/15-P 
SOLICITAÇÃO DO 

CONGRESSO 
NACIONAL 

30/09/2015 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Bens imóveis 
BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso X 

AC-5948/14-2 REPRESENTAÇÃO 21/10/2014 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Bens imóveis 
RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso X 

AC-1301/13-P CONSULTA 29/05/2013 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Bens imóveis 
ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso X 

AC-1816/13-2 REPRESENTAÇÃO 09/04/2013 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Bens imóveis 
MARCOS 

BEMQUERER 
Inciso X 

AC-3935/12-2 REPRESENTAÇÃO 05/06/2012 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Bens imóveis 
ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso X 

AC-2853/11-P REPRESENTAÇÃO 25/10/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Bens imóveis 
MARCOS 

BEMQUERER 
Inciso X 

AC-6259/11-2 REPRESENTAÇÃO 16/08/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Bens imóveis 
ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso X 

AC-0549/11-2 REPRESENTAÇÃO 01/02/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Bens imóveis 
AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso X 

AC-1894/08-P REPRESENTAÇÃO 03/09/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Bens imóveis 
MARCOS 

BEMQUERER 
Inciso X 

AC-444/08-P REPRESENTAÇÃO 19/03/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Bens imóveis 
UBIRATAN 

AGUIAR 
Inciso X 

AC-0379/17-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
08/03/2017 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Remanescente 
de contrato 

AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso XI 

AC-2830/16-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
09/11/2016 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Remanescente 
de contrato 

ANA ARRAES Inciso XI 

AC-2830/16-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
09/11/2016 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Remanescente 
de contrato 

ANA ARRAES Inciso XI 

AC-2737/16-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
26/10/2016 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Remanescente 
de contrato 

VITAL DO 
RÊGO 

Inciso XI 

AC-2132/16-P REPRESENTAÇÃO 17/08/2016 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Remanescente 
de contrato 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso XI 

AC-0552/14-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
12/03/2014 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Remanescente 
de contrato 

ANA ARRAES Inciso XI 

AC-0740/13-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
03/04/2013 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Remanescente 
de contrato 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso XI 

AC-3075/12-P 
RELATÓRIO DE 

LEVANTAMENTO 
14/11/2012 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Remanescente 
de contrato 

RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso XI 

AC-412/08-P REPRESENTAÇÃO 12/03/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Remanescente 
de contrato 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso XI 

AC-3094/14-P ADMINISTRATIVO 12/11/2014 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Concurso 
público 

BRUNO 
DANTAS 

Inciso XIII 
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AC-3010/14-P DENÚNCIA 05/11/2014 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Concurso 
público 

RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso XIII 

AC-5993/12-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
14/08/2012 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Concurso 
público 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso XIII 

AC-1111/10-P CONSULTA 19/05/2010 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Concurso 
público 

JOSÉ JORGE Inciso XIII 

AC-1339/10-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

16/03/2010 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Concurso 
público 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso XIII 

AC-2360/08-2 REPRESENTAÇÃO 22/07/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Concurso 
público 

ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso XIII 

AC-2109/08-2 
TOMADA DE 

CONTAS 
15/07/2008 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Concurso 
público 

ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso XIII 

AC-569/05-P REPRESENTAÇÃO 11/05/2005 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Concurso 
público 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso XIII 

AC-2669/16-P DENÚNCIA 19/10/2016 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso XIII 

AC-1405/16-P REPRESENTAÇÃO 01/06/2016 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

BRUNO 
DANTAS 

Inciso XIII 

AC-1828/15-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
31/03/2015 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso XIII 

AC-3193/14-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
19/11/2014 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso XIII 

AC-0344/14-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
19/02/2014 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

WALTON 
ALENCAR 

RODRIGUES 
Inciso XIII 

AC-2863/13-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
23/10/2013 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO 

Inciso XIII 

AC-2506/13-2 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
07/05/2013 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

JOSÉ JORGE Inciso XIII 

AC-1391/12-P 
TOMADA DE 

CONTAS 
06/06/2012 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso XIII 

AC-0898/12-P REPRESENTAÇÃO 18/04/2012 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XIII 

AC-3125/11-P REPRESENTAÇÃO 30/11/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

JOSÉ JORGE Inciso XIII 

AC-2146/11-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
05/04/2011 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

JOSÉ JORGE Inciso XIII 

AC-7506/10-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
07/12/2010 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

JOSÉ JORGE Inciso XIII 

AC-1533/10-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
30/06/2010 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

JOSÉ JORGE Inciso XIII 

AC-3117/10-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

22/06/2010 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

JOSÉ JORGE Inciso XIII 

AC-2078/10-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
11/05/2010 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

JOSÉ JORGE Inciso XIII 

AC-0950/10-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
05/05/2010 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso XIII 

AC-0887/10-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
09/03/2010 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

JOSÉ JORGE Inciso XIII 

AC-0887/10-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
09/03/2010 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

JOSÉ JORGE Inciso XIII 

AC-1534/09-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
07/04/2009 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso XIII 

AC-2391/08-P 
RELATÓRIO DE 

LEVANTAMENTO 
29/10/2008 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XIII 

AC-2672/08-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
20/08/2008 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

MARCOS 
VINICIOS 
VILAÇA 

Inciso XIII 

AC-1306/08-P REPRESENTAÇÃO 02/07/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XIII 
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AC-1950/08-2 REPRESENTAÇÃO 01/07/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XIII 

AC-984/08-P REPRESENTAÇÃO 28/05/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

UBIRATAN 
AGUIAR 

Inciso XIII 

AC-1378/08-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
29/04/2008 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso XIII 

AC-1378/08-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
29/04/2008 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso XIII 

AC-599/08-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
09/04/2008 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso XIII 

AC-819/08-2 REPRESENTAÇÃO 01/04/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XIII 

AC-401/08-P REPRESENTAÇÃO 12/03/2008 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso XIII 

AC-2193/07-P REPRESENTAÇÃO 17/10/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XIII 

AC-2053/07-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

03/10/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

UBIRATAN 
AGUIAR 

Inciso XIII 

AC-1882/07-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
12/09/2007 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso XIII 

AC-1279/07-P ADMINISTRATIVO 27/06/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso XIII 

AC-1156/07-P REPRESENTAÇÃO 13/06/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso XIII 

AC-1502/07-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
29/05/2007 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso XIII 

AC-865/07-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
10/04/2007 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XIII 

AC-290/07-P REPRESENTAÇÃO 07/03/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso XIII 

AC-218/07-2 REPRESENTAÇÃO 27/02/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XIII 

AC-68/07-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
06/02/2007 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XIII 

AC-6/07-P DENÚNCIA 17/01/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso XIII 

AC-1388/06-P 
RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO 
09/08/2006 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso XIII 

AC-1516/05-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
28/09/2005 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso XIII 

AC-1810/03-P REPRESENTAÇÃO 26/11/2003 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso XIII 

AC-2334/03-1 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
07/10/2003 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

HUMBERTO 
GUIMARÃES 

SOUTO 
Inciso XIII 

AC-3262/14-P REPRESENTAÇÃO 26/11/2014 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Reputação ético-
profissional 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XIII 

AC-1591/11-P REPRESENTAÇÃO 15/06/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Serviço de 
informática 

AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso XVI 

AC-1220/16-P ACOMPANHAMENTO 18/05/2016 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Empresa 
controlada 

BRUNO 
DANTAS 

Inciso XXIII 

AC-1985/15-P REPRESENTAÇÃO 12/08/2015 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Empresa 
controlada 

BRUNO 
DANTAS 

Inciso XXIII 

AC-2947/12-P REPRESENTAÇÃO 31/10/2012 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Empresa 
controlada 

VALMIR 
CAMPELO 

Inciso XXIII 

AC-1602/11-P ADMINISTRATIVO 15/06/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Empresa 
controlada 

UBIRATAN 
AGUIAR 

Inciso XXIII 

AC-3219/10-P REPRESENTAÇÃO 01/12/2010 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Empresa 
controlada 

RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso XXIII 
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AC-2635/07-P 
RELATÓRIO DE 

LEVANTAMENTO 
05/12/2007 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Empresa 
controlada 

RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso XXIII 

AC-2436/07-2 REPRESENTAÇÃO 11/09/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Empresa 
controlada 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso XXIII 

AC-267/07-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
07/03/2007 Licitação 

Dispensa 
de 

licitação 

Empresa 
controlada 

VALMIR 
CAMPELO 

Inciso XXIII 

AC-127/07-2 REPRESENTAÇÃO 13/02/2007 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Empresa 
controlada 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso XXIII 

AC-2254/05-P 
SOLICITAÇÃO DO 

CONGRESSO 
NACIONAL 

13/12/2005 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Empresa 
controlada 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso XXIII 

AC-421/04-P CONSULTA 14/04/2004 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso XXIV 

AC-421/04-P CONSULTA 14/04/2004 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Entidade sem 
fins lucrativos 

AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso XXIV 

AC-0179/11-P REPRESENTAÇÃO 02/02/2011 Licitação 
Dispensa 

de 
licitação 

Convênio 
RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso XXVI 

 

 

Inexigibilidade de licitação – 106 resultados 

 

 Os 106 resultados do TCU sobre inexigibilidade de licitação que serão 

analisados podem ser assim sistematizados quanto ao número do acórdão, tipo de processo, 

data de julgamento, área, tema, subtema, ministro autor da tese/enunciado e 

enquadramento legal no artigo 25 da LGL: 

 

Tabela 17 

ACÓRDÃO 
TIPO DE 

PROCESSO 
DATA ÁREA TEMA SUBTEMA 

AUTOR 

DA 

TESE 

ENQUADRAMENTO 

LEGAL 

AC-3661/16-1 
TOMADA DE 

CONTAS 
07/06/2016 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO 

Inciso I 

AC-1802/14-P REPRESENTAÇÃO 09/07/2014 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Fornecedor 
exclusivo 

RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso I 

AC-1785/13-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
10/07/2013 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso I 

AC-0659/12-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

21/03/2012 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Fornecedor 
exclusivo 

JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO 

Inciso I 

AC-3290/11-P REPRESENTAÇÃO 07/12/2011 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Fornecedor 
exclusivo 

JOSÉ JORGE Inciso I 

AC-2723/11-1 
TOMADA DE 

CONTAS 
03/05/2011 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

VALMIR 
CAMPELO 

Inciso I 

AC-1601/11-1 
TOMADA DE 

CONTAS 
15/03/2011 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso I 

AC-0207/11-P 
TOMADA DE 

CONTAS 
02/02/2011 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso I 

AC-2855/10-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

27/10/2010 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Fornecedor 
exclusivo 

VALMIR 
CAMPELO 

Inciso I 

AC-1975/10-P REPRESENTAÇÃO 11/08/2010 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Fornecedor 
exclusivo 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso I 

AC-2569/10-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
18/05/2010 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso I 

AC-0633/10-P ADMINISTRATIVO 31/03/2010 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Fornecedor 
exclusivo 

JOSÉ JORGE Inciso I 
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AC-2724/09-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
18/11/2009 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso I 

AC-0568/09-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
17/02/2009 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso I 

AC-3659/07-1 REPRESENTAÇÃO 20/11/2007 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Fornecedor 
exclusivo 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso I 

AC-1796/07-P 
TOMADA DE 

CONTAS 
05/09/2007 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

GUILHERME 
PALMEIRA 

Inciso I 

AC-1460/07-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
01/08/2007 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso I 

AC-822/07-P REPRESENTAÇÃO 09/05/2007 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Fornecedor 
exclusivo 

UBIRATAN 
AGUIAR 

Inciso I 

AC-95/07-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
07/02/2007 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso I 

AC-2418/06-P SOLICITAÇÃO 12/12/2006 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Fornecedor 
exclusivo 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso I 

AC-723/05-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
08/06/2005 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Fornecedor 
exclusivo 

UBIRATAN 
AGUIAR 

Inciso I 

AC-223/05-P REPRESENTAÇÃO 09/03/2005 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Fornecedor 
exclusivo 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso I 

AC-3126/12-P REPRESENTAÇÃO 21/11/2012 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Bens e serviços 
de informática 

ANA ARRAES Inciso II 

AC-6460/11-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
16/08/2011 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Bens e serviços 
de informática 

WALTON 
ALENCAR 

RODRIGUES 
Inciso II 

AC-648/07-P REPRESENTAÇÃO 18/04/2007 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Bens e serviços 
de informática 

MARCOS 
VINICIOS 
VILAÇA 

Inciso II 

AC-2094/04-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
15/12/2004 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Bens e serviços 
de informática 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso II 

AC-550/04-P 
TOMADA DE 

CONTAS 
12/05/2004 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Bens e serviços 
de informática 

MARCOS 
VINICIOS 
VILAÇA 

Inciso II 

AC-2616/15-P 
SOLICITAÇÃO DO 

CONGRESSO 
NACIONAL 

21/10/2015 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso II 

AC-4440/14-1 
TOMADA DE 

CONTAS 
19/08/2014 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO 

Inciso II 

AC-7840/13-1 REPRESENTAÇÃO 05/11/2013 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso II 

AC-1074/13-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
08/05/2013 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso II 

AC-8110/12-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
30/10/2012 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

JOSÉ JORGE Inciso II 

AC-1964/12-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
27/03/2012 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso II 

AC-0497/12-P REPRESENTAÇÃO 07/03/2012 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso II 

AC-2762/11-P REPRESENTAÇÃO 19/10/2011 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso II 

AC-2673/11-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
05/10/2011 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso II 

AC-5347/11-1 REPRESENTAÇÃO 05/07/2011 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso II 

AC-1437/11-P ADMINISTRATIVO 01/06/2011 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

VALMIR 
CAMPELO 

Inciso II 

AC-3361/11-2 
TOMADA DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

24/05/2011 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso II 

AC-1038/11-P DENÚNCIA 20/04/2011 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso II 

AC-5903/10-2 
TOMADA DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

05/10/2010 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso II 

AC-5504/10-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
21/09/2010 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso II 

AC-1971/10-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
11/08/2010 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

WALTON 
ALENCAR 

RODRIGUES 
Inciso II 

AC-1811/10-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
28/07/2010 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso II 

AC-1760/10-P 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
21/07/2010 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO 

Inciso II 

AC-1602/10-P 
RELATÓRIO DE 

MONITORAMENTO 
07/07/2010 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso II 
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AC-1183/10-P 
RELATÓRIO DE 

LEVANTAMENTO 
26/05/2010 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso II 

AC-0658/10-P DENÚNCIA 31/03/2010 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso II 

AC-0618/10-P ADMINISTRATIVO 31/03/2010 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

VALMIR 
CAMPELO 

Inciso II 

AC-1378/10-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
30/03/2010 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso II 

AC-0017/10-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
20/01/2010 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso II 

AC-1247/08-P DENÚNCIA 25/06/2008 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso II 

AC-1247/08-P DENÚNCIA 25/06/2008 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso II 

AC-3860/07-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
04/12/2007 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

VALMIR 
CAMPELO 

Inciso II 

AC-2142/07-P REPRESENTAÇÃO 10/10/2007 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso II 

AC-1886/07-2 REPRESENTAÇÃO 10/07/2007 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso II 

AC-1062/07-P ACOMPANHAMENTO 06/06/2007 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

MARCOS 
VINICIOS 
VILAÇA 

Inciso II 

AC-843/07-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
24/04/2007 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso II 

AC-1630/06-P REPRESENTAÇÃO 05/09/2006 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviço técnico 
especializado 

UBIRATAN 
AGUIAR 

Inciso II 

AC-1915/03-P 
RELATÓRIO DE 

INSPEÇÃO 
10/12/2003 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviço técnico 
especializado 

ADYLSON 
MOTTA 

Inciso II 

AC-2832/14-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
22/10/2014 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviços 
advocatícios 

WALTON 
ALENCAR 

RODRIGUES 
Inciso II 

AC-3413/13-P 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
04/12/2013 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviços 
advocatícios 

RAIMUNDO 
CARREIRO 

Inciso II 

AC-3795/13-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
02/07/2013 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviços 
advocatícios 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso II 

AC-2104/12-P DENÚNCIA 08/08/2012 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviços 

advocatícios 
MARCOS 

BEMQUERER 
Inciso II 

AC-3924/12-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
05/06/2012 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviços 
advocatícios 

JOSÉ JORGE Inciso II 

AC-0669/12-P REPRESENTAÇÃO 21/03/2012 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviços 

advocatícios 
MARCOS 

BEMQUERER 
Inciso II 

AC-0408/12-P REPRESENTAÇÃO 29/02/2012 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviços 

advocatícios 
VALMIR 

CAMPELO 
Inciso II 

AC-4050/11-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
14/06/2011 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviços 
advocatícios 

AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso II 

AC-1604/11-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

15/03/2011 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviços 

advocatícios 
MARCOS 

BEMQUERER 
Inciso II 

AC-5526/10-1 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
31/08/2010 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviços 
advocatícios 

AUGUSTO 
NARDES 

Inciso II 

AC-0773/09-P REPRESENTAÇÃO 22/04/2009 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviços 

advocatícios 
AROLDO 
CEDRAZ 

Inciso II 

AC-3095/08-2 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
SIMPLIFICADA 

26/08/2008 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviços 

advocatícios 
BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso II 

AC-2124/08-1 REPRESENTAÇÃO 02/07/2008 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviços 

advocatícios 
MARCOS 

BEMQUERER 
Inciso II 

AC-416/08-P DENÚNCIA 12/03/2008 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviços 

advocatícios 
UBIRATAN 

AGUIAR 
Inciso II 

AC-3083/07-1 REPRESENTAÇÃO 02/10/2007 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviços 

advocatícios 
MARCOS 

BEMQUERER 
Inciso II 

AC-2012/07-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
26/09/2007 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Serviços 
advocatícios 

AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso II 

AC-88/03-2 REPRESENTAÇÃO 06/02/2003 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Serviços 

advocatícios 
UBIRATAN 

AGUIAR 
Inciso II 

AC-4178/17-2 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
16/05/2017 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

VITAL DO 
RÊGO 

Inciso III 

AC-0374/17-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
31/01/2017 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

BRUNO 
DANTAS 

Inciso III 

AC-6076/16-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
20/09/2016 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso III 

AC-4639/16-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
12/07/2016 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

WALTON 
ALENCAR 

Inciso III 
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RODRIGUES 

AC-3530/16-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
31/05/2016 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

WEDER DE 
OLIVEIRA 

Inciso III 

AC-7770/15-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
01/12/2015 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso III 

AC-5209/15-2 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
11/08/2015 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso III 

AC-3430/15-2 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
23/06/2015 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso III 

AC-3092/15-1 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
26/05/2015 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso III 

AC-1590/15-2 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
14/04/2015 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso III 

AC-0351/15-2 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
10/02/2015 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso III 

AC-2235/14-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
27/08/2014 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Inciso III 

AC-4299/14-2 
TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 
19/08/2014 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

MARCOS 
BEMQUERER 

Inciso III 

AC-0642/14-1 REPRESENTAÇÃO 18/02/2014 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Artista 

consagrado 
VALMIR 

CAMPELO 
Inciso III 

AC-11197/11-2 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
22/11/2011 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Artista 
consagrado 

AUGUSTO 
SHERMAN 

Inciso III 

AC-4043/11-2 REPRESENTAÇÃO 14/06/2011 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Artista 

consagrado 
ANDRÉ DE 
CARVALHO 

Inciso III 

AC-2504/17-1 
RELATÓRIO DE 

MONITORAMENTO 
02/05/2017 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Credenciamento 
AUGUSTO 
SHERMAN 

Incisos I e II 

AC-0493/17-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
22/03/2017 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Credenciamento 
JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO 

Incisos I e II 

AC-0352/16-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
24/02/2016 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Credenciamento 
BENJAMIN 
ZYMLER 

Incisos I e II 

AC-3567/14-P REPRESENTAÇÃO 09/12/2014 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Credenciamento 

BENJAMIN 
ZYMLER 

Incisos I e II 

AC-5178/13-1 REPRESENTAÇÃO 30/07/2013 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Credenciamento 

AUGUSTO 
SHERMAN 

Incisos I e II 

AC-1215/13-P REPRESENTAÇÃO 22/05/2013 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Credenciamento 

AROLDO 
CEDRAZ 

Incisos I e II 

AC-1150/13-P CONSULTA 15/05/2013 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Credenciamento 

AROLDO 
CEDRAZ 

Incisos I e II 

AC-1150/13-P CONSULTA 15/05/2013 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Credenciamento 

AROLDO 
CEDRAZ 

Incisos I e II 

AC-0768/13-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
03/04/2013 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Credenciamento 
MARCOS 

BEMQUERER 
Incisos I e II 

AC-0141/13-P DENÚNCIA 06/02/2013 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Credenciamento 

WALTON 
ALENCAR 

RODRIGUES 
Incisos I e II 

AC-1457/09-P CONSULTA 01/07/2009 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Depósito judicial 

VALMIR 
CAMPELO 

Incisos I e II 

AC-1220/16-P ACOMPANHAMENTO 18/05/2016 Licitação 
Inexigibilidade 

de licitação 
Empresa 

público-privada 
BRUNO 
DANTAS 

Incisos I e II 

AC-2585/14-P 
RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
01/10/2014 Licitação 

Inexigibilidade 
de licitação 

Princípio da 
isonomia 

MARCOS 
BEMQUERER 

Incisos I e II 

 

 

Após a análise qualitativa destes 255 resultados e sua classificação quanto ao seu 

enquadramento legal (artigos 24 e 25, da LGL e seus incisos), conforme descrito em nosso 

Capítulo I, as hipóteses que estão presentes nesta amostra são as dos incisos I, II, IV, V, 

VIII, IX, X, XI, XIII, XVI, XXIII, XXIV e XXVI do artigo 24 da LGL e dos incisos (não 

taxativos) I, II e III do artigo 25 da LGL. Desta forma, iremos perpassar apenas por estes 

incisos mencionados, sem dar conta de todas as hipóteses do artigo 24 da LGL.  
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Quanto a este fato de não darmos conta de todas as hipóteses do artigo 24 da LGL, 

esta crítica pode ser levantada. Contudo, defendemos que, em nosso espaço amostral de 

255 resultados, as hipóteses não analisadas não se fizeram presentes nos acórdãos 

escolhidos. Assim, apesar de não retratarmos cada um dos incisos, podemos afirmar que as 

hipóteses constantes nos acórdãos eleitos e que serão alvo de nossa análise são as mais 

representativas do “modo de ser” do TCU quando aborda a temática das contratações 

diretas. Apenas a título de exemplo, não está presente a hipótese de dispensa prevista no 

inciso III, do artigo 24, da LGL (III – nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem) 

por não haver nenhum caso concreto representativo desta hipótese em nosso levantamento. 

Optamos, ainda, como será visto nas seções 4.2 e 4.3 a seguir, por restringir a 

análise mais aprofundada aos casos que retornaram o maior número de resultados em 

porcentagem, demonstrando se tratarem das situações que são levadas ao TCU de forma 

mais rotineira. Confira-se abaixo a representatividade de cada inciso tanto do artigo 24 da 

LGL, quanto do artigo 25, englobados no nosso espaço amostral: 

 

Figura 2 - Representatividade de cada inciso do artigo 24 da LGL em nosso espaço amostral – 

149 resultados 

 

 

De pronto, verifica-se que as hipóteses dos incisos XIII e IV do artigo 24 da LGL 

são as que merecem um estudo mais aprofundado em nossa pesquisa pela quantidade 

elevada de acórdãos proferidos pelo TCU em que são debatidas. 
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Figura 3 - Representatividade de cada inciso do artigo 25 da LGL em nosso espaço amostral – 

106 resultados 

 

 

Aqui, verifica-se que a hipótese do inciso II do artigo 25 da LGL é a que merece 

um estudo mais aprofundado em nossa pesquisa também pela quantidade elevada de 

acórdãos proferidos pelo TCU em que é debatida. 

Para concluir esta seção, após demonstrados os casos escolhidos e sua justificativa, 

demarcamos que realizamos uma escolha criteriosa, a qual, a nosso ver, é apta a 

demonstrar os alertas e destaques do TCU ao abordar a temática das contratações diretas. 

 

4.2 Estudo metodológico da jurisprudência compilada 

 

Esta seção tem como finalidade sistematizar os dados colhidos em cada um dos 255 

resultados que compõem o nosso espaço amostral. Para tanto, organizamos cinco séries de 

dados: 1) qual situação fática autorizou/determinou a contratação direta de bens e serviços 

pela Administração Pública?; 2) quem era o contratante?; 3) quem era o contratado?; 4) a 

decisão do TCU foi unânime ou houve divergência?; e 5) foi imposta alguma sanção ao 

administrador público responsável, se for o caso de contratação direta indevida? (por 

exemplo, multa). Confira-se a sua análise qualitativa210: 

 

 

 

 

 

                                                      
210 A análise descritiva de cada um dos acórdãos foi realizada em formato de planilha. Para as finalidades 

deste trabalho, acreditamos que é de interesse expor a análise qualitativa dos dados retirados de cada acórdão. 
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Dispensa de licitação – 149 resultados211 

  

1) qual situação fática autorizou/determinou a contratação direta de bens e serviços 

pela Administração Pública?212 

 

Tabela 18 

INCISOS DO ARTIGO 24 DA LGL QUANTIDADE DE RESULTADOS PORCENTAGEM 

I e II 3 2% 

II 3 2% 

IV 43 29% 

V 5 3% 

V e IX 1 1% 

VIII 8 5% 

X 10 7% 

XI 9 6% 

XIII 53 35% 

XVI 1 1% 

XXIII 10 6% 

XXIV 2 2% 

XXVI 1 1% 

TOTAL 149 100% 

 

Maior representatividade: hipóteses de dispensa dos incisos IV e XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
211 Os 149 resultados para dispensa de licitação englobam 143 acórdãos proferidos pelo TCU. Isso porque 

cinco acórdãos foram mencionados mais de uma vez por possuírem mais de uma “tese/alerta/destaque” 

emanada pelo TCU. São eles: AC-2830/16-P – mencionado duas vezes; AC-0887/10-2 – mencionado duas 

vezes; AC-6931/09-1 – mencionado três vezes; AC-1378/08-1 – mencionado duas vezes; e, por fim, AC-

421/04-P – mencionado duas vezes. 
212 A situação fática, embora não se confunda com o enquadramento legal dado para cada caso, pode ser 

descrita, genericamente, pelo conteúdo do inciso em que o caso concreto foi enquadrado. Sendo assim, 

optamos por sistematizar a informação pelos incisos, os quais representam em abstrato a situação fática. A 

nosso ver, não haveria nada a agregar neste estudo ao descrever um a um os casos concretos, sendo certo que 

os incisos dão conta de contextualizar o referido caso concreto. 
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2) quem era o contratante?  

 

Tabela 19 

CONTRATANTE QUANTIDADE DE RESULTADOS 

Administração Pública213 10 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários 1 

Banco da Amazônia 1 

Banco do Brasil 2 

Banco do Nordeste do Brasil 1 

BBTur 2 

BNDES 1 

CEF 3 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil 2 

Centro Federal de Educação Tecnológica 1 

Comando da Aeronáutica 1 

Comando da Marinha 1 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 1 

Companhia das Docas 2 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco 1 

Conselhos Federais 4 

Conselhos Regionais 10 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 1 

Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes 3 

Departamento Nacional de Produção Mineral 1 

Distrito Sanitário Especial Indígena 1 

EBCT 2 

Fundações 3 

Furnas Centrais Elétricas S.A.. 1 

Governo do Estado 2 

Hospital federal 4 

IBAMA 1 

INFRAERO 3 

Institutos federais e nacionais 6 

Justiça Federal 3 

Ministérios ligados ao Poder Executivo 3 

Ministério Público Federal 1 

Petrobras 1 

Prefeituras – Municípios214 16 

Secretarias 8 

                                                      
213  Usamos o termo “Administração Pública” para os acórdãos em que não havia um contratante em 

específico, tendo sido a hipótese de dispensa analisada em abstrato (por exemplo, nos casos de consulta). 
214 Aqui a competência foi fixada no âmbito do TCU pois havia utilização de verbas federais via convênios. 
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Serviço Social do Comércio 1 

Superintendências 3 

Tribunal Regional do Trabalho 4 

Tribunal Regional Eleitoral 2 

Universidades 35 

TOTAL 149 

 

Maior representatividade: Administração Pública, Conselhos Regionais, Prefeituras 

– Municípios, Secretarias e Universidades. 

 

3) quem era o contratado?  

 

Tabela 20 

CONTRATADO QUANTIDADE DE RESULTADOS 

EBCT 5 

Empresa Automotiva 1 

Empresa de BUILT-TO-SUIT 1 

Empresa de Construção Civil 24 

Empresa de Dragagem 1 

Empresa de Engenharia 5 

Empresa de eventos 1 

Empresa de incorporação 9 

Empresas de limpeza e/ou vigilância 5 

Empresa de locação de veículos 1 

Empresas de prestação de serviços 19 

Empresa de propaganda e publicidade 1 

Empresa de T.I. 5 

Empresa de transporte escolar 1 

Empresa fornecedora de equipamentos 
médicos/gases para hospitais 4 

Empresa municipal de urbanização 1 

Empresa organizadora de concursos públicos 6 

Empresa para fornecimento de combustível 1 

Empresa prestadora de fornecimento de passagens 
aéreas 1 

Escritório de advocacia 5 

Fundações de apoio 37 

Instituições – ONGs  4 

Empresa para pagamento de servidores 2 

Empresa fornecedora de participação acionária 2 

Serviço Social Autônomo 2 

Subsidiárias e Controladas 5 
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TOTAL 149 

 

Maior representatividade: Empresas de Construção Civil, Empresas de prestação de 

serviços e fundações de apoio. 

 

Neste item, como uma subdivisão, em relação aos contratados de maior 

representatividade, podemos fazer a seguinte classificação no que tange aos bens ou 

serviços a serem fornecidos pelo contratado (objeto do contrato)215: 

 

Tabela 21 

CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO 

Empresas de Construção Civil Construção Civil 

Empresas de prestação de serviços Prestação de serviços em geral 

Fundações de apoio 
 
 
 

 
Concurso Público – 3  
Construção Civil – 4  

Consultoria – 2  
Engenharia – 1  

Prestação de serviços – 14  
Vestibular – 13 

 

 

 

4) a decisão do TCU foi unânime ou houve divergência?   

 

Da análise dos 149 resultados, em 99,3% dos acórdãos (148 resultados) houve 

unanimidade (ministros presentes acompanharam o voto do relator para o acórdão)216. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
215 Essa divisão é interessante em relação às fundações de apoio. 
216 Apenas encontramos votos vencidos no AC-1800/16-P. Assim constou do referido acórdão: “(...). 13.2. 

Ministros com voto vencido: Raimundo Carreiro (Revisor), José Múcio Monteiro e Ana Arraes. (...)”. 
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Figura 4 

 

 

5) foi imposta alguma sanção ao administrador público responsável, se for o caso 

de contratação direta indevida? (Por exemplo, multa) 

 

Da análise dos 149 resultados, em 57 deles não houve a imposição de sanção, nem 

sequer a edição de recomendação ou de fixação de prazo para anulação. Já em 92 deles 

houve a imposição de sanção, e /ou a edição de recomendação e/ou fixação de prazo para 

anulação. Veja-se abaixo o gráfico: 

 

Figura 5 

 

 

Confira-se a divisão destes 92 resultados em que houve a imposição de sanção, e/ou 

a edição de recomendação e/ou fixação de prazo para anulação: 

 

 

Unanimidade Divergência

Houve 
determinação 
do TCU; 62%

Não houve 
sanção; 38%
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Tabela 22 

RESULTADOS EM QUE HOUVE IMPOSIÇÃO DE 

SANÇÃO/RECOMENDAÇÃO/ANULAÇÃO 
QUANTIDADE DE RESULTADOS 

 

 
Multa 

 
59 

 

 
Recomendação de adoção de providências internas 
preventivas (art. 250, do Regimento Interno do TCU) 

 

11 
 
 

 
Ressarcimento do débito 

 
6 
 

 
Prazo para anulação fixado pelo TCU 

 
3 
 

 
Multa e Recomendação 

 
3 
 

 
Multa e Ressarcimento do débito 

 
10 

 

TOTAL 92 

 

Maior representatividade: a multa pode ser considerada a sanção com maior 

representatividade dentre os casos analisados (65%). 

 

Inexigibilidade de licitação – 106 resultados217 

 

1) qual situação fática autorizou/determinou a contratação direta de bens e serviços 

pela Administração Pública? 218 

 

Tabela 23 

INCISOS DO ARTIGO 25 DA LGL QUANTIDADE DE RESULTADOS PORCENTAGEM 

I 22 21% 

II 55 52% 

                                                      
217 Os 106 resultados para dispensa de licitação englobam 104 acórdãos proferidos pelo TCU. Isso porque 

dois acórdãos foram mencionados mais de uma vez por possuírem mais de uma “tese/alerta/destaque” 

emanada pelo TCU. São eles: AC-1150/13-P – mencionado duas vezes; e, por fim, AC-1247/08-P – 

mencionado duas vezes. 
218 A mesma observação cabe para as hipóteses exemplificativas de inexigibilidade: a situação fática, embora 

não se confunda com o enquadramento legal dado para cada caso, pode ser descrita, genericamente, pelo 

conteúdo do inciso em que o caso concreto foi enquadrado. Sendo assim, optamos por sistematizar a 

informação pelos incisos, os quais representam em abstrato a situação fática. A nosso ver, não haveria nada a 

agregar neste estudo descrever um a um os casos concretos, sendo certo que os incisos dão conta de 

contextualizar o caso concreto. 
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III 16 15% 

I e II 13 12% 

TOTAL 106 100% 

 

Maior representatividade: hipótese exemplificativa de inexigibilidade do inciso II. 

 

2) quem era o contratante?  

 

Tabela 24 

CONTRATANTE QUANTIDADE DE RESULTADOS 

Administração Pública219 3 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos 1 

AGU 1 

Associações 3 

Banco da Amazônia 1 

Banco do Brasil 2 

Banco do Estado do Piauí 1 

Banco do Nordeste do Brasil 1 

BBTUR 1 

Casa da Moeda do Brasil 1 

CADE 1 

CEF 2 

Companhia das Docas 3 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 1 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco 1 

Conselhos Federais 5 

Conselhos Regionais 9 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1 

Empresa Brasil de Comunicação 2 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1 

Escola Agrotécnica Federal 1 

Fundações  3 

Instituto de Apoio Técnico Especializado a Cidadania 
(Iatec) 1 

IRB-Brasil Resseguros 1 

Justiça Federal 1 

Ministérios ligados ao Poder Executivo220 9 

                                                      
219  Usamos o termo “Administração Pública” para os acórdãos em que não havia um contratante em 

específico, tendo sido a hipótese de inexigibilidade analisada em abstrato (por exemplo, nos casos de 

consulta). 
220 Em nossa amostra figuram os Ministérios, primordialmente, em decorrência de aplicação de verba federal 

recebida por meio de convênio. 
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Ministério Público Federal 1 

Nuclebrás 1 

Petrobras 5 

Prefeituras – Municípios221 10 

Secretarias 12 

Sistema “S” 12 

Superintendências 3 

Superior Tribunal de Justiça 1 

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil 1 

Tribunal Regional do Trabalho 1 

Tribunal Regional Eleitoral 2 

TOTAL 106 

 

Maior representatividade: Secretarias222, Sistema “S”223, Prefeituras – Municípios, 

Conselhos regionais (profissionais224) e Ministérios ligados ao Poder Executivo225. 

 

3) quem era o contratado?  

 

Tabela 25 

CONTRATADO QUANTIDADE DE RESULTADOS 

Arquitetos 5 

Artistas 16 

CEF e Banco do Brasil 1 

Editoras de livros 1 

Empresas de serviços técnicos especializados em 
geral226 15 

Empresa de T.I. 17 

Empresas fornecedoras exclusivas (cisternas, gases, 
materiais específicos) 3 

                                                      
221 Aqui a competência foi fixada no âmbito do TCU pois havia utilização de verbas federais via convênios. 
222 Como exemplo em “secretarias” unimos a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de 

Fiscalização de Tecnologia da Informação, Secretaria-Executiva do Ministério da Integração Nacional, etc. 
223 Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do 

Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 

(Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). Em nossa amostra todos 

estavam presentes, menos o Sescoop. Sobre o Sistema “S”, ver: 

<http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s>. Acesso em: 22 de junho de 2017. 
224 Destaca-se em nossa amostra a presença do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 

do Conselho Regional de Estatística, e do Conselho Regional de Enfermagem. 
225 Destaca-se em nossa amostra a presença do Ministério da Cultura, do Ministério da Saúde, e do Ministério 

do Turismo. 
226 Destacam-se os seguintes serviços técnicos especializados em nossa amostra: empresa de administração 

de portos, empresa de serviços técnicos de engenharia, empresa de fornecimento de equipamentos 

audiovisuais, empresa de sistema de incêndio, empresa especializada em implantação do laboratório de gás 

natural, empresa de unidades móveis rebocáveis, etc. 
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Empresas prestadora de serviços de saúde 4 

Escritórios de Advocacia 29 

Fundação de recursos genéticos 1 

Fundo de investimento imobiliário 1 

Empresas de prestação de serviços de consultoria e 
instrutoria 9 

Empresas de prestação de serviços educacionais 2 

Professores horistas/Conferencistas 2 

TOTAL 106 

 

Maior representatividade: Escritórios de Advocacia, Empresas de Tecnologia da 

Informação, Artistas, Empresas de serviços técnicos especializados em geral e Empresas 

de prestação de serviços de consultoria e instrutoria. 

 

Destaca-se que como contratados “Escritórios de Advocacia”, consideramos todos 

os contratos em que o objeto era a prestação de “serviços advocatícios”. Ademais, quanto 

aos contratados “Empresas de Tecnologia da Informação” consideramos todos os contratos 

em que o objeto era o fornecimento de tecnologia, seja por meio da implementação de 

projetos, seja por meio da aquisição de softwares. Por fim, quanto aos contratados 

“Artistas” consideramos todos os contratos em que o objeto era a “contratação de 

profissional de qualquer setor artístico”, seja para shows, mostras, festas, feiras, ou seja, 

independentemente do evento para os quais foram contratados com inexigibilidade de 

licitação. 

 

4) a decisão do TCU foi unânime ou houve divergência?   

 

Da análise dos 106 resultados, em 100% dos acórdãos houve unanimidade 

(ministros presentes acompanharam o voto do relator para o acórdão). 
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Figura 6 

 

 

5) foi imposta alguma sanção ao administrador público responsável, se for o caso 

de contratação direta indevida? (Por exemplo, multa) 

 

Da análise dos 106 resultados, em 36 deles não houve a imposição de sanção, nem 

sequer a edição de recomendação ou de fixação de prazo para anulação etc. Já em 70 deles 

houve a imposição de sanção (ressarcimento do débito e/ou multa), e/ou a edição de 

recomendação; e/ou fixação de prazo para anulação; e/ou a determinação de abstenção de 

prorrogação do contrato; e/ou suspensão cautelar do certame; e/ou a declaração de 

inidoneidade da empresa contratada. Veja-se abaixo o gráfico: 

 

Figura 7 

 

 

Confira-se a divisão destes 70 resultados em que houve a imposição de sanção 

(ressarcimento do débito e/ou multa), e/ou a edição de recomendação; e/ou fixação de 
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prazo para anulação; e/ou a determinação de abstenção de prorrogação do contrato; e/ou 

suspensão cautelar do certame; e/ou a declaração de inidoneidade da empresa contratada:  

 

Tabela 26 

RESULTADOS EM QUE HOUVE IMPOSIÇÃO DE 

SANÇÃO/RECOMENDAÇÃO/ANULAÇÃO 
QUANTIDADE DE RESULTADOS 

 

 
Multa 

 
35 

 

 
Recomendação de adoção de providências internas 
preventivas (art. 250, do Regimento Interno do TCU) 

 

12 
 
 

 
Prazo para anulação fixado pelo TCU 

 
2 
 

 
Determinação de abstenção de prorrogação do 

contrato pelo TCU 
 

2 
 

 
Suspensão cautelar do certame pelo TCU 

 
1 
 

 
Multa e Recomendação 

 
2 
 

 
Multa e Ressarcimento do débito 

 
15 

 

 
Multa e Declaração de inidoneidade da empresa 

contratada227 
 

1 
 

TOTAL 70 

 

Maior representatividade: a multa pode ser considerada a sanção com maior 

representatividade dentre os casos analisados (50%). 

 

 

                                                      
227 Registre-se que a declaração de inidoneidade foi assim expressa no acórdão do TCU (AC-0659/12-P): 

“[...] O MP/TCU propõe declarar a empresa inidônea para participar, por até cinco anos, de licitação na 

Administração Pública Federal. O fundamento para a aplicação de tal sanção, consoante o art. 46 da Lei nº 

8.443/1992, é ‘verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade 

do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal’. 

Entende-se que o reiterado comportamento inidôneo da empresa KM Empreendimentos Ltda., consistente no 

uso de certidão que atestava o arquivamento de carta de exclusividade em contratações nas quais existiam 

outros fornecedores, enseja a declaração de inidoneidade, visto que evidencia a fraude ao procedimento 

licitatório [...]”. 
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4.3 Apontamentos descritivos e críticos dos alertas e parâmetros elencados pelo TCU 

quando analisa as contratações diretas realizadas pela Administração Pública  

 

Esta seção tem como finalidade apresentar qualitativamente quais foram os alertas e 

parâmetros elencados pelo TCU quando da análise da regularidade das contratações diretas 

realizadas pelos gestores públicos, demarcando se houve, em nossa visão, a estipulação 

pela Corte de Contas de critérios não presentes nos artigos 24 e 25 da LGL para verificar a 

regularidade da contratação. 

Aqui, iremos responder aos nossos dois objetivos principais. São eles: 1) quais são 

os alertas/destaques/parâmetros elencados pelo órgão de controle externo – TCU – quando 

analisou a contratação direta realizada pela Administração Pública?; 2) a verificação se 

houve ou não a estipulação de parâmetros extralegais, os quais extrapolaram os requisitos 

previstos no texto legal, e foram elencados pelo controlador externo para ratificar ou 

invalidar a contratação direta realizada pela Administração Pública no caso concreto em 

análise. 

Com a finalidade de sistematizar os dados, dividimos o tema “dispensa de 

licitação” em 16 subtemas e o tema “inexigibilidade de licitação” em 9 subtemas. Confira-

se: 

 
Tabela 27 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – 149 RESULTADOS – 16 SUBTEMAS 

SUBTEMAS RESULTADOS 

Alienação (incisos V e IX) 1 

Bens imóveis (inciso X) 10 

Capacidade técnico-operacional (inciso VIII) 1 

Concurso público (inciso XIII) 8 

Convênio (inciso XXVI) 1 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inciso 
VIII) 3 

Emergência (inciso IV) 43 

Empresa controlada (inciso XXIII) 10 

Empresa estatal (inciso VIII) 2 

Entidade sem fins lucrativos (incisos XIII e XXIV) 46 

Folha de pagamento (inciso VIII) 2 

Licitação deserta (inciso V) 5 

Limite (incisos I e II) 6 

Remanescente de contrato (inciso XI) 9 

Reputação ético-profissional (inciso XIII) 1 
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Serviço de informática (inciso XVI) 1 

TOTAL 149 

 

Em relação aos 16 subtemas, a maior representatividade é dos subtemas emergência 

(29%) e entidade sem fins lucrativos (31%).  

Destaca-se que os incisos VIII e XIII do artigo 24 da LGL foram mencionados em 

mais de um subtema. O inciso VIII foi mencionado nos subtemas capacidade técnico-

operacional, EBCT, empresa estatal e folha de pagamento; e o inciso XIII nos subtemas 

concurso público, entidade sem fins lucrativos e reputação ético profissional.  

Já quanto à inexigibilidade de licitação, veja-se a tabela abaixo: 

 

Tabela 28 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 106 RESULTADOS – 09 SUBTEMAS 

SUBTEMAS RESULTADOS 

Artista consagrado (inciso III) 16 

Bens e serviços de informática (inciso II) 5 

Credenciamento228 10 

Depósito judicial 1 

Empresa público-privada 1 

Fornecedor exclusivo (inciso I) 22 

Princípio da isonomia 1 

Serviço técnico especializado (inciso II) 33 

Serviços advocatícios (inciso II) 17 

TOTAL 106 

 

Em relação aos 9 subtemas, a maior representatividade é dos subtemas serviço 

técnico especializado (31%) e fornecedor exclusivo (21%).  

Destaca-se que o inciso II do artigo 25 da LGL foi mencionado em três subtemas, 

sendo o subtema “serviço técnico especializado” o enquadramento geral e os subtemas 

“bens e serviços de informática” e “serviços advocatícios” suas subdivisões 

(enquadramentos específicos realizados em decorrência de serem os dois tipos de serviços 

técnicos especializados mais comumente debatidos pelo TCU).  

                                                      
228  Conforme descrito pelo TCU no bojo do AC-3567/14-P: “[...]. O credenciamento é hipótese de 

inviabilidade de competição não expressamente mencionada no art. 25 da Lei 8.666/1993 (cujos incisos são 

meramente exemplificativos). Adota-se o credenciamento quando a Administração tem por objetivo dispor 

da maior rede possível de prestadores de serviços. Nessa situação, a inviabilidade de competição não decorre 

da ausência de possibilidade de competição, mas sim da ausência de interesse da Administração em restringir 

o número de contratados [...]”. 



    

 

169 

 

 

Assim, a representatividade do inciso II do artigo 25 da LGL é de 52% em nosso 

espaço amostral de 106 resultados.  

Após demonstrada a representatividade de cada subtema, iremos descrever os 

alertas e parâmetros229 do TCU em relação a cada um deles, demarcando se houve, em 

nossa visão, a estipulação pela Corte de Contas de critérios não presentes nos artigos 24 e 

25 da LGL para verificar a validade da contratação. No mais, para os fins deste trabalho, 

registramos que a análise mais aprofundada será feita em relação aos incisos com maior 

representatividade em nosso espaço amostral. Assim, quanto às hipóteses de dispensa de 

licitação, o foco será nos incisos IV e XIII do artigo 24 da LGL; e quanto às hipóteses 

exemplificativas de dispensa, o detalhamento maior será no inciso II do artigo 25 da LGL. 

Confira-se: 

 

Dispensa de licitação – 16 subtemas  

 

1) Alienação (incisos V e IX) 

 

O alerta do TCU é no sentido de que a alienação direta poderá ser realizada nos 

seguintes casos: a) quando não acudirem interessados na licitação inicial e esta não puder 

ser repetida sem prejuízo para a Administração, desde que mantidas as condições do 

certame frustrado, consoante art. 24, inciso V, da LGL; b) se a licitação trouxer risco para a 

segurança nacional, quando estiver prevista anteriormente em decreto presidencial, editado 

após audiência do Conselho de Defesa Nacional, na forma do art. 24, inciso IX, da LGL; e 

c) se for demonstrada a inviabilidade da competição, nos termos do caput do art. 25 da 

LGL. 

 

2) Bens imóveis (inciso X) 

 

O alerta do TCU é no sentido de que na aquisição de imóvel mediante dispensa de 

licitação (art. 24, inciso X, da LGL) faz-se necessária a conjugação de três requisitos: (i) 

comprovação de que o imóvel se destina ao atendimento das finalidades precípuas da 

                                                      
229 Registre-se que para elaborar sinteticamente os alertas e parâmetros de cada acórdão, valemo-nos dos 

enunciados elaborados para cada um deles. Os enunciados não se confundem com as súmulas do TCU. 

Atualmente, o TCU conta com 289 súmulas editadas. As súmulas representam o posicionamento 

prevalecente do TCU sobre a matéria, já o enunciado procura retratar o entendimento contido na deliberação 

da qual foi extraído, não constituindo, todavia, um resumo oficial da decisão proferida pelo Tribunal de 

Contas da União. 
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Administração; (ii) escolha condicionada a necessidades de instalação e de localização; e 

(iii) compatibilidade do preço com o valor de mercado, aferida em avaliação prévia. É 

inaplicável a contratação direta se há mais de um imóvel que atende o interesse da 

Administração. 

Como parâmetros estabelecidos pelo TCU indicamos: (i) na dispensa de licitação 

para aquisição de imóvel com base no art. 24, inciso X, da LGL é necessária a realização 

de apenas uma avaliação prévia; (ii) a dispensa de licitação para a aquisição de imóvel 

necessita da comprovação de sua destinação ao atendimento das finalidades precípuas da 

entidade, pois caso o imóvel seja destinado à realização de atividades acessórias a 

aquisição deveria ter sido precedida de procedimento licitatório; e (iii) mesmo que vários 

imóveis satisfaçam as condições desejadas pela Administração, encontra-se na esfera do 

poder discricionário do gestor contratar a locação por meio de dispensa de licitação, sendo 

que os motivos adotados para a seleção não se limitam necessariamente ao valor do 

aluguel, sendo possível – e até desejável – a consideração de outros critérios, devendo-se 

observar as exigências legais de adequada motivação para a opção escolhida e de 

demonstração da compatibilidade do valor da contratação com parâmetros de mercado (art. 

26 da LGL). 

Por fim, a nosso ver, este último alerta do TCU que iremos elencar extrapola o 

texto legal, qual seja: antes da locação de imóvel de terceiros, a Administração deve 

realizar os seguintes procedimentos: (i) solicitar a manifestação da SPU quanto à 

existência, ou não, de imóvel disponível do patrimônio da União; (ii) verificar as 

possibilidades de uso de imóvel estadual ou municipal, de compartilhar o uso com outro 

órgão da administração pública ou mesmo do uso do imóvel atual, mediante ampliação, 

desde que atenda às necessidades de localização e instalação para a prestação dos serviços 

públicos. Caso essas opções não sejam viáveis, a locação de imóvel privado deverá estar 

justificada em suas condicionantes da escolha do imóvel e a compatibilidade do preço com 

o valor de mercado, segundo avaliação prévia, nos termos do art. 24, inciso X, da LGL. 

 

3) Capacidade técnico-operacional (inciso VIII) 

 

O alerta do TCU é no sentido de que a contratação direta com base no art. 24, 

inciso VIII, da LGL tem como pressuposto elementar a entidade contratada dispor de 

qualificação técnica e operacional para executar o objeto do contrato, sendo, portanto, 

irregular a subcontratação total dos serviços. Ou seja, se a contratada não tiver condições 
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de cumprir o objeto do contrato, a despeito de sua finalidade institucional, não há razão 

legítima para a sua escolha por dispensa de licitação, de forma que caberá à Administração 

proceder ao regular certame licitatório, o que lhe possibilitará selecionar a proposta mais 

vantajosa junto a empresas aptas a fornecer o bem almejado. 

 

4) Concurso público (inciso XIII) 

 

O alerta do TCU é no sentido de que é possível a realização de concurso para 

provimento de cargos ou empregos públicos, por meio da contratação direta de entidade 

detentora de notória especialização e inquestionáveis capacidade e experiência na matéria, 

com fundamento no art. 24, inciso XIII, da LGL, devendo a Administração providenciar a 

elaboração de projeto básico e orçamento detalhado, além de justificar a escolha da 

instituição executante e o preço contratado.  

Requer-se da contratada, no entanto, o preenchimento dos seguintes requisitos: ser 

brasileira, não ter fins lucrativos, apresentar inquestionável reputação ético-profissional, ter 

como objetivo estatutário-regimental a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento 

institucional, deter reputação ético-profissional na estrita área para a qual está sendo 

contratada. 

Ademais, o TCU destacou que é legal a contratação de fundação de apoio para a 

realização de concurso público, devendo-se definir com clareza a forma de remuneração 

dos serviços. 

Estes alertas embora pareçam simples foram intensamente debatidos pelo TCU, 

levando-o a editar a Súmula TCU 287230 no seguinte sentido:  

 
É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por 

meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 

8.666/1993, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no 

referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a 

natureza da instituição a ser contratada, além de comprovada a 

compatibilidade com os preços de mercado. 
 

 

 

                                                      
230 Precedentes para edição da Súmula TCU 287: acórdão 569/2005; acórdão 950/2010; acórdão 1111/2010; 

acórdão 3019/2012; acórdão 2139/2014; acórdão 1339/2010; acórdão 2109/2008; acórdão 2360/2008. Dados 

de aprovação da referida súmula: acórdão nº 3094/2014 - TCU - Plenário, de 12 de novembro de 2014. 
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A nosso ver, aqui não há que se falar na estipulação de parâmetros extralegais pelo 

TCU. Os requisitos elencados são os previstos no texto legal e foram corretamente 

exigidos pelo controlador externo para ratificar ou invalidar a contratação direta realizada 

pela Administração Pública nos casos concretos. 

 

5) Convênio (inciso XXVI) 

 

Pode parecer óbvio, mas o TCU alertou que a utilização da figura do convênio em 

situação que demanda contrato, antecedido de licitação, configura dispensa indevida de 

licitação. 

 

6) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inciso VIII) 

 

O TCU destacou que a contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos para prestação de serviços de logística, mediante dispensa de licitação baseada 

no art. 24, inciso VIII, da LGL, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, 

tampouco na jurisprudência do TCU. A motivação foi no sentido de que os serviços de 

logística prestados pelos Correios são atividades econômicas em sentido estrito, de caráter 

comercial e complementar aos previstos na Lei 6.538/1978, não podendo ser contratados 

com dispensa de licitação, pois não integram o serviço postal, explorado em regime de 

monopólio pela União (art. 21, inciso X, da CF/88). 

Ademais, o TCU asseverou que o julgamento da ADPF 46 pelo STF e a 

superveniência da Lei 12.490/2011 não alteraram esse entendimento. A celeuma jurídica 

reside na possibilidade do inciso VIII ser interpretado de forma a admitir que empresas 

públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica venham 

contratar com a Administração Pública, sem prévio procedimento licitatório. 

O TCU alertou que não se enquadram no conceito de órgão ou entidade deste inciso 

as empresas públicas e sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica, 

posto que admitir exegese em sentido contrário representaria afronta ao art. 173, §1º, da 

CF/88, o qual assegura igualdade no regime jurídico da iniciativa privada e de referidas 

empresas estatais. 

A nosso ver o alerta do TCU não criou nenhum parâmetro extralegal, tratando-se, 

de fato, de mera interpretação que atende às finalidades da LGL. 
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7) Emergência (inciso IV) 

 

O maior destaque do TCU para este inciso é no sentido de que é possível a 

contratação direta por dispensa de licitação mesmo quando a situação de emergência 

decorrer de falta de planejamento, de desídia administrativa ou de má gestão dos recursos 

públicos, se houver necessidade de defesa do interesse público em face da inércia da 

Administração, sem prejuízo da responsabilização dos gestores que não providenciaram 

tempestivamente o devido processo licitatório. 

Como parâmetros elencados pelo TCU para verificar a regularidade das dispensas 

com base no inciso IV, destacamos: (i) a contratação direta emergencial, fundamentada no 

art. 24, inciso IV, da LGL, deve se restringir somente à parcela mínima necessária para 

afastar a concretização do dano ou a perda dos serviços executados, devendo a solução 

definitiva, conforme o caso, ser objeto de licitação formal; (ii) a dispensa de licitação, em 

casos de emergência ou calamidade pública apenas é cabível se o objeto da contratação 

direta for o meio adequado, eficiente e efetivo de afastar o risco iminente detectado; (iii) é 

ilegal a contratação emergencial de empresa para construção de unidade de saúde, por 

meio de dispensa de licitação quando a nova unidade se destinar ao benefício da população 

a longo prazo e não a acudir uma situação emergencial concreta e efetiva; (iv) a 

contratação emergencial só deve atender a situação emergencial até a realização de nova 

licitação; (v) a contratação emergencial destina-se somente a contornar acontecimentos 

efetivamente imprevistos, que se situam fora da esfera de controle do administrador e, 

mesmo assim, tem sua duração limitada a 180 dias, não passíveis de prorrogação; (vi) a 

caracterização de situação emergencial, que autoriza o procedimento de dispensa de 

licitação, deve estar demonstrada no respectivo processo administrativo, evidenciando que 

a contratação imediata é a via adequada e efetiva para eliminar iminente risco de dano ou 

de comprometimento da segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares; assim não se presta a esse fim a presença de 

pronunciamento técnico apontando a existência de graves problemas estruturais, se a 

interdição do local, por si só, suspenderia eventual risco à segurança dos frequentadores, e 

descaracterizaria a situação de urgência, possibilitando a realização do devido 

procedimento licitatório; (vii) o dano reverso decorrente da falta de produto ou serviço que 

possa colocar em risco a saúde de pessoas se mostra muito mais gravoso do que o potencial 

dano ao erário decorrente da aquisição direta para remediar a situação, não podendo ser 

cobrada do gestor a prática de conduta diversa; (viii) a ausência ou precariedade de 
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equipamentos e serviços públicos, que podem ser entendidas como “urgência controlada”, 

não caracterizam por si sós a imprevisibilidade e a excepcionalidade exigidas para a 

contratação direta fundamentada no inciso IV do art. 24 da LGL, a qual, ainda, deve se 

restringir aos itens estritamente necessários ao afastamento de riscos iminentes à segurança 

de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; (ix) a 

dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso IV, da LGL, não distingue a emergência 

real, resultante do imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia administrativa, 

cabendo a utilização do dispositivo desde que devidamente caracterizada a urgência de 

atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e, por fim, 

(x) o aumento da população carcerária não é motivo hábil a justificar a dispensa de 

licitação com base em situação emergencial na construção de complexo penitenciário, uma 

vez que é possível prever com razoável antecedência quando as instituições prisionais 

atingirão o limite de detentos que podem abrigar. 

Para nós, apesar de o TCU ter debatido esta hipótese de dispensa em inúmeros 

casos concretos, em nenhum deles constatamos a criação de parâmetros que extrapolassem 

o texto legal do inciso IV. O que deve ser destacado aqui é um problema de interpretação 

do direito e não de eventual atuação expansionista do TCU. Explica-se.  

O inciso IV utiliza-se de palavras que tem conteúdo não definido na legislação. O 

que seriam casos de emergência ou de calamidade pública? Quando será caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares?  

Diante de dispositivos legais assim construídos é normal que diversas 

interpretações sejam feitas na tentativa de preencher o conteúdo do que seria, neste caso, 

uma situação emergencial ou calamitosa.  

Assim, apesar do TCU exigir processo administrativo específico, contendo a 

demonstração da situação emergencial ou calamitosa, a razão da escolha do contratado e a 

justificativa de preço, com base no art. 26 da LGL, não vemos atuação ativista do TCU na 

análise dos casos concretos. 
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8) Empresa controlada (inciso XXIII) 

 

O alerta do TCU é que para fins de dispensa de licitação com fundamento no art. 

24, inciso XXIII, da LGL, entende-se por controlada a empresa em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, em analogia ao 

conceito do art. 165, §5º, inciso II, da CF/88, que baliza a noção de empresa controlada. 

Os destaques feitos pelo TCU na análise da regularidade das contratações diretas 

fundamentadas neste inciso têm sempre como ponto central a definição de empresa 

controlada e de empresa controladora231.  

Ademais, o TCU editou a Súmula 265 para tratar dos requisitos para contratação 

com base neste inciso. Veja-se:  

 
A contratação de subsidiárias e controladas com fulcro no art. 24, inciso 

XXIII, da Lei 8.666/1993 somente é admitida nas hipóteses em que 

houver, simultaneamente, compatibilidade com os preços de mercado e 

pertinência entre o serviço a ser prestado ou os bens a serem alienados ou 

adquiridos e o objeto social das mencionadas entidades. 

 

Aqui, mais uma vez não vemos atuação do TCU a extrapolar os critérios da LGL. 

De fato, o parâmetro mais analisado é previsto na própria LGL, sendo certo que é possível 

uma empresa controladora, com fulcro no art. 24, inciso XXIII, da LGL, contratar sem 

licitação uma empresa controlada, desde que o preço avençado seja compatível com aquele 

praticado pelo mercado. 

 

9) Empresa estatal (inciso VIII) 

 

O destaque do TCU é no sentido de que apenas as entidades que prestam serviços 

públicos de suporte à Administração Pública, criadas para esse fim específico, podem ser 

contratadas com dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso VIII, da LGL. 

Outrossim, o parâmetro imposto pelo TCU é restritivo, de modo que as empresas 

públicas e sociedades de economia mista que se dedicam à exploração de atividade 

econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços não 

podem ser contratadas com dispensa de licitação fundamentada no inciso VIII, em 

                                                      
231 Como exemplo, no AC-1220/16-P o TCU colocou que a participação de empresa estatal no bloco de 

controle de empresa privada da qual é acionista minoritária, mediante celebração de acordo com o acionista 

majoritário, conferindo à estatal parcela de controle compartilhado, não a torna controladora da empresa 

participada, devendo esta concorrer nas licitações em condições de igualdade com as demais empresas do 

setor privado, sendo indevida sua contratação direta pela estatal com base no art. 24, inciso XXIII, da LGL. 
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consonância com os princípios constitucionais da livre concorrência e da isonomia, uma 

vez que se sujeitam ao regime jurídico das empresas privadas (art. 173 da CF/88). 

O esforço do TCU quanto a esta hipótese de dispensa é o de verificar se o 

contratado pela Administração se dedica à exploração de atividade econômica de produção 

ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, não havendo que se falar em 

parâmetros extralegais impostos pela Corte de Contas. 

 

10) Entidade sem fins lucrativos (incisos XIII e XXIV) 

 

A hipótese de dispensa do inciso XIII do artigo 24 da LGL é muito debatida pelo 

TCU. O alerta que chama mais atenção, pela quantidade de vezes em que transmitido pela 

Corte de Contas, é o de que a entidade contratada por dispensa de licitação, com base no 

art. 24, inciso XIII, da LGL, deve comprovar indiscutível capacidade para a execução do 

objeto pactuado por meios próprios e de acordo com as suas finalidades institucionais, 

sendo regra a inadmissibilidade de subcontratação.  

Em segundo lugar, colocaríamos o destaque do TCU para a possibilidade de 

contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação, com fundamento neste inciso, 

para a realização de vestibular, desde que haja nexo efetivo entre a natureza da instituição e 

o objeto contratado, assim como compatibilidade com os preços de mercado232.  

Como parâmetros elencados pelo TCU para verificar a regularidade das dispensas 

com base no inciso XIII, destacamos: (i) a dispensa de licitação com base no inciso XIII 

para contratar instituição que utiliza profissionais não integrantes do seu quadro funcional 

para a execução do objeto contratual, caracterizando intermediação da prestação dos 

serviços, configura burla à licitação; (ii) a organização de eventos consiste em atividade 

meramente logística, que não se insere no conceito de projeto de ensino, pesquisa, 

extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 

não podendo ser contratada com fundação de apoio mediante dispensa de licitação nos 

                                                      
232 Esta possibilidade de contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação, com fundamento no 

inciso XIII, para a realização de vestibular, nem sempre foi pacífica no TCU. Entre 2006 e início de 2008 a 

posição do TCU era diametralmente oposta: os AC-1388/06-P, AC-6/07-P, AC-68/07-2 e AC-401/08-P 

demonstram a interpretação no sentido de que a dispensa de licitação fundamentada no inciso XIII do art. 24 

da LGL estava limitada à situação em que houvesse nexo entre esse dispositivo, a natureza da instituição 

contratada e o objeto contratual, este necessariamente relativo a ensino, pesquisa ou desenvolvimento 

institucional, o que não era o caso de serviços concernentes aos processos seletivos. O TCU afirmava que não 

deviam ser contratadas, sem licitação, entidades de natureza privada para a realização de concurso vestibular, 

inclusive fundação de apoio. Contudo, ainda em 2008, pelo AC-2672/08-1, o TCU externou a posição 

dominante hoje no sentido de que é admissível o uso de dispensa de licitação com a finalidade de contratar 

fundação de apoio a instituição federal de ensino superior para a promoção de concurso vestibular. 
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termos do art. 24, inciso XIII, da LGL; (iii) os requisitos para a contratação direta com 

base no art. 24, inciso XIII, da LGL não se restringem a ser a instituição brasileira sem fins 

lucrativos detentora de inquestionável reputação ético-profissional; incumbida, regimental 

ou estatutariamente, da pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional ou, ainda, 

dedicada à recuperação social do preso, impondo-se também que a entidade contratada 

possua objetivos condizentes com o objeto da contratação (correlação entre o objeto 

contratado e as atividades da contratada); (iv) é indevida a interpretação conferida ao termo 

“desenvolvimento institucional” presente na Lei 8.958/1994, objetivando a contratação 

direta de fundações de apoio para atividades técnico-administrativas de rotina; (v) a 

execução de obras de engenharia civil é incompatível com as finalidades institucionais das 

fundações de apoio a universidades; (vi) os contratos e convênios realizados entre as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as 

fundações de apoio devem estar diretamente vinculados a projetos perfeitamente 

identificáveis nas áreas de efetivo desenvolvimento institucional, não cabendo a 

contratação de atividades continuadas nem de objetos genéricos, desvinculados de projeto 

específico; e, por fim, (vii) fundações de apoio não devem ser contratadas para executar 

atividades que devem ser desenvolvidas pela própria Universidade ou, ainda, aquelas que 

sejam passíveis de terceirização, devendo a contratação de tais entidades ficar restrita ao 

desenvolvimento de projetos de apoio à pesquisa, extensão ou desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico de interesse da instituição federal. 

O intenso debate sobre o inciso XIII levou a Corte de Contas a editar a Súmula 

TCU 250, a qual assim dispõe:  

 
A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de 

licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, somente é 

admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado 

dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de 

comprovada a compatibilidade com os preços de mercado. 
 

No mais, em relação às entidades sem fins lucrativos não podemos deixar de 

mencionar a hipótese de dispensa do inciso XXIV da LGL. O TCU destaca que os serviços 

sociais autônomos somente podem ser contratados por dispensa de licitação com base no 

art. 24, inciso XXIV, da LGL, caso atendam sobretudo aos requisitos contidos nos artigos 

2º, 3º e 4º da Lei 9.637/1998 e venham a ser formalmente qualificados, por ato do Poder 

Executivo, como organizações sociais nos termos do art. 1º da mesma lei e, ainda, caso o 
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objeto da contratação seja relacionado às atividades incluídas em contrato de gestão 

celebrado com a esfera de governo à qual pertence o órgão ou entidade contratante. 

Por fim, da mesma forma como nos pronunciamos em relação ao inciso IV 

(emergência), para nós, apesar de o TCU ter debatido esta hipótese de dispensa em 

inúmeros casos concretos, em nenhum deles constatamos a criação de parâmetros que 

extrapolassem o texto legal do inciso XIII. O que deve ser destacado aqui é que a Corte de 

Contas interpreta a LGL na forma como ela foi construída, de modo a “engessar” as 

atividades e atuações do gestor público. 

 

11) Folha de pagamento (inciso VIII) 

 

O destaque mais recente do TCU (2015) é permissivo no sentido de que a 

Administração Pública Federal não está obrigada a promover prévio procedimento 

licitatório destinado a contratação de instituição financeira oficial para, em caráter 

exclusivo, prestar serviços de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos e 

pensionistas e outros serviços similares, podendo optar por efetuar a contratação direta 

com fundamento no art. 37, inciso XXI (primeira parte), da CF/88, c/c o art. 24, inciso 

VIII, da LGL, hipótese em que deverá cumprir as exigências estabelecidas no art. 26 da 

LGL, apresentando os motivos da escolha do prestador de serviços e a justificativa do 

preço (AC-1940/15-P)233. 

 

12) Licitação deserta (inciso V) 

 

O alerta do TCU para o inciso V é o de que a tese de ausência de interessados, para 

fins de contratação direta, também ocorre quando os licitantes são todos inabilitados ou as 

propostas são todas desclassificadas. Todavia, essa tese não se aplica quando a inabilitação 

dos participantes resultar de equívoco da Administração, em função da não apresentação 

de documento exigido no edital do certame que poderia ser facilmente obtido na Internet. 

                                                      
233 Em 2011, contudo, esta mesma temática (folha de pagamentos) foi alvo de discussão e o TCU entendeu 

que a seleção da instituição financeira à qual será concedida exclusividade para a prestação dos serviços de 

pagamento de remunerações a servidores deveria ser feita por meio de licitação, sendo que o potencial 

benefício econômico inerente à incorporação dos servidores à base de clientes do banco deveria ser 

previamente estimado pela administração, para balizar o procedimento licitatório (AC-1952/11-P). A nosso 

ver a posição mais recente do TCU é a mais acertada, pois coaduna-se com os dispositivos acima 

mencionados da CF/88 e da LGL. 
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Quanto aos parâmetros elencados pelo TCU sobre licitação deserta, destacamos: o 

art. 24, inciso V, da LGL só pode ser utilizado como fundamento para a contratação direta 

caso o certame não possa, justificadamente, ser repetido sem prejuízo para a 

Administração. Ausentes, portanto, os requisitos que caracterizam a licitação deserta e não 

demonstrado que a repetição do certame traria prejuízos à Administração, é considerada 

ilegal a contratação direta. 

Aqui, a celeuma é saber o que o TCU acatará como justificativa válida a 

demonstrar a inviabilidade de repetição do certame. Apesar disto, a nosso ver, a Corte de 

Contas atua dentro dos parâmetros presentes na literalidade do inciso V (“quando não 

acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida 

sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 

preestabelecidas”). 

 

13) Limite (incisos I e II) 

 

O destaque do TCU para o inciso II é o de que não devem ser contratados serviços 

e/ou realizadas compras de objetos semelhantes por dispensa de licitação, quando o total 

das despesas anuais não se enquadrar no limite estabelecido por este inciso. Outro alerta 

fundamental é no sentido de que o fracionamento de despesas até o limite do valor de 

dispensa previstos no art. 24, incisos I e II, da LGL, quando caracterizada deliberada 

intenção de fugir ao procedimento licitatório, enseja a aplicação ao gestor da multa prevista 

no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. Como parâmetro elencado pelo TCU para os 

incisos I e II destaca-se o de que a possibilidade de dispensa de licitação por valor é 

condicionada a que o valor-limite nela fixado não constitua parcela de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

A nosso ver, os alertas do TCU decorrem de mera interpretação razoável dos 

incisos I e II do artigo 24 da LGL, não havendo que se falar em criação de critérios 

extralegais não previstos na literalidade destes incisos. 

 

14) Remanescente de contrato (inciso XI) 

 

O destaque do TCU para o inciso XI é o de que a contratação direta de 

remanescente de serviço por prazo superior ao que efetivamente remanesceu do contrato 

rescindido afronta o disposto no art. 24, inciso XI, da LGL. Entretanto, nos casos concretos 
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especificamente de prestação de serviço continuado entende-se que, uma vez que tenha 

sido lícita e diretamente contratado o fornecedor, com fundamento no inciso XI, a 

contratação poderá ser prorrogada dentro dos limites legais aplicáveis, admitindo-se 

prorrogações sucessivas da contratação direta até o limite de 60 meses, conforme artigo 57, 

inciso II, da LGL. 

Como parâmetros elencados pelo TCU destacam-se: (i) a contratação direta de 

remanescente de obra, serviço ou fornecimento decorrente de rescisão contratual requer a 

manutenção das condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto aos preços 

unitários, e não apenas a adoção do mesmo preço global; (ii) os licitantes não são 

obrigados a aceitar a contratação, inclusive porque o contrato se fará nos termos de 

proposta formulada por terceiro; (iii) no caso de remanescente de obra, não havendo 

classificados na licitação anterior que aceitem as mesmas condições oferecidas pelo 

licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, o administrador não pode optar pela 

contratação direta, com fundamento no artigo 24, inciso XI, da LGL, de empresa que não 

participou da licitação, devendo promover novo certame, sendo que o TCU deixou bem 

frisado que a licitação tem triplo objetivo: a contratação mais vantajosa para administração, 

a garantia de isonomia de oportunidades a todos que se interessarem em contratar com a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável (artigo 3º da LGL); 

(iv) o comando contido no artigo 64, §2º, da LGL, pode ser utilizado, por analogia, para 

fundamentar a contratação de licitante remanescente, observada a ordem de classificação, 

quando a empresa vencedora do certame assinar o contrato e, antes de iniciar os serviços, 

desistir do ajuste, desde que o novo contrato possua igual prazo e contenha as mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado; e, por fim, (v) a contratação direta de 

remanescente de obra, com suporte no comando contido no artigo 24, inciso XI, da LGL, 

não pode ser adotada quando a avença resultante da licitação estiver eivada de vícios. 

O destaque e os parâmetros registrados pelo TCU, a nosso ver, não extrapolam o 

texto do inciso XI do artigo 24 da LGL. Aqui, mais uma vez, tratou-se de interpretação 

razoável dos critérios estabelecidos pelo próprio dispositivo. 

 

15) Reputação ético-profissional (inciso XIII) 

 

Em relação a uma definição do que o TCU entende por “reputação ético-

profissional”, presente como requisito do inciso XIII do artigo 24 da LGL, achamos 

interessante o parâmetro do TCU no sentido de que o pouco tempo de existência da 
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entidade não impossibilita, por si só, o atendimento ao requisito da inquestionável 

reputação ético-profissional exigido para as contratações por dispensa de licitação com 

base no artigo 24, inciso XIII, da LGL. 

Assim como destacamos para o inciso IV (emergência), o inciso XIII utiliza-se de 

palavras que tem conteúdo não definido na legislação. O que seria, por exemplo, deter 

“inquestionável reputação ético-profissional”? 

Diante de dispositivos legais assim construídos é normal que diversas 

interpretações sejam feitas na tentativa de preencher o conteúdo do que seria, neste caso, 

deter “inquestionável reputação ético-profissional”. 

 

16) Serviço de informática (inciso XVI) 

  

O alerta do TCU é no sentido de que a contratação de serviços de informática, com 

dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso XVI, da LGL, deve preencher os 

seguintes requisitos: a contratante deve ser pessoa jurídica de direito público interno, a 

contratada deve integrar a Administração Pública e deve ter sido criada para o fim 

específico de prestar-lhe serviços. Todos estes requisitos elencados pelo TCU estão na 

literalidade do inciso XVI. 

 

Inexigibilidade de licitação – 9 subtemas  

 

1) Artista consagrado (inciso III) 

 

O alerta do TCU mais presente sobre o inciso III refere-se à necessidade de contrato 

de exclusividade entre o empresário e o artista. O TCU destaca que na contratação de 

profissional do setor artístico por inexigibilidade de licitação, a apresentação de atestado 

(ou de cartas, ou de autorizações) de exclusividade restrito aos dias e à localidade do 

evento, em vez do contrato de exclusividade entre o artista e o empresário contratado, 

caracteriza grave infração à norma legal e regulamentar, não mera impropriedade de 

natureza formal, ensejando, ainda que não configurado dano ao erário, condenação em 

multa e julgamento pela irregularidade das contas, pois o contrato de exclusividade é 

imprescindível para caracterizar a inviabilidade de competição de que trata o artigo 25, 

inciso III, da LGL. 
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Entretanto, o TCU reconhece que nos convênios para a realização de eventos com 

contratação de artista consagrado, uma vez inexistente o dano ao erário e comprovada a 

execução do objeto conveniado com os recursos do ajuste, não configura débito a mera 

ausência de apresentação do contrato de exclusividade do artista com o empresário 

contratado pela Administração, ainda que a contratação tenha sido realizada mediante 

irregular utilização do instituto da inexigibilidade de licitação. 

Os parâmetros que foram descritos pelo TCU para avaliar a regularidade das 

contratações diretas com base no inciso III podem ser assim sintetizados: (i) na contratação 

direta de artistas consagrados, com base na hipótese de inexigibilidade prevista no art. 25, 

inciso III, da LGL, por meio de intermediários ou representantes, deve ser apresentada 

cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em 

cartório, sendo que o contrato de exclusividade difere da autorização que assegura 

exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é 

restrita à localidade do evento, a qual não se presta a fundamentar a inexigibilidade; (ii) nas 

contratações, por meio de empresário exclusivo, de profissional de qualquer setor artístico 

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, deve ser avaliada 

conclusivamente a validade do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário 

contratado antes do repasse dos recursos ao convenente; e, por fim, (iii) é irregular a 

contratação de artistas consagrados pela crítica por meio de empresa interposta, sem restar 

técnica e economicamente justificado que essa forma de contratação é a mais vantajosa 

para a Administração Pública. 

A nosso ver, o TCU não extrapolou o texto do inciso III do artigo 25 da LGL. De 

fato, a literalidade deste dispositivo exige que para contratação de profissional de qualquer 

setor artístico, o contrato seja realizado diretamente ou através de empresário exclusivo, 

sendo razoável a interpretação de que não satisfaz os requisitos de inexigibilidade previstos 

na LGL, a declaração/atestado/carta de exclusividade de apresentação de artista em datas 

específicas.  

Por fim, o que chamou a nossa atenção foi o fato de não encontrarmos no TCU a 

discussão do que seria um profissional de setor artístico “consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública”. Ao iniciarmos a análise deste inciso, à primeira 

vista, acreditávamos que a discussão seria centrada em definir o conteúdo aberto desta 

expressão, contudo não encontramos acórdãos em nosso espação amostral debatendo esta 

temática.   
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2) Bens e serviços de informática (inciso II) 

 

O destaque do TCU é no sentido de que a inexigibilidade de licitação para a 

prestação de serviços de informática somente é admitida quando guardar relação com os 

serviços relacionados no artigo 13 da LGL ou quando se referir à manutenção de sistema 

ou software em que o prestador do serviço detenha os direitos de propriedade intelectual. 

Os parâmetros que foram descritos pelo TCU para avaliar a regularidade das 

contratações diretas de bens e serviços de informática com base no inciso II podem ser 

assim sintetizados: (i) a necessidade de preservação do sigilo de informações e da imagem 

de instituição bancária submetida aos ditames da LGL não autoriza a contratação direta de 

empresa pública para a modernização de infraestrutura tecnológica, pois diversas empresas 

são capazes de executar tal objeto satisfatoriamente; (ii) a condição de sigilo que envolve 

os negócios da instituição financeira pública e o seu atraso tecnológico na área de 

tecnologia da informação não justificam a ausência de procedimento licitatório; e, por fim, 

(iii) é irregular a aquisição de serviços de informática (suporte, apoio técnico e 

treinamento), junto com a compra do software, por inexigibilidade de licitação, quando 

ficar provada a viabilidade de execução destes serviços por mais de uma empresa. 

Diante dos alertas do TCU sobre as contratações diretas de bens e serviços de 

informática, para nós, não houve por parte da Corte de Contas a exigência de requisitos 

que não constam do inciso II do artigo 24 da LGL. Este dispositivo menciona 

expressamente que, para os fins de sua aplicação, serão considerados serviços técnicos os 

enumerados no artigo 13, da LGL. 

 

3) Credenciamento  

 

O credenciamento é hipótese de inviabilidade de competição não expressamente 

mencionada no artigo 25 da LGL (cujos incisos são meramente exemplificativos). O 

credenciamento pode ser definido como ato administrativo de chamamento público de 

prestadores de serviços que satisfaçam determinados requisitos, constituindo etapa prévia à 

contratação, devendo-se oferecer a todos igual oportunidade de se credenciar. Adota-se o 

credenciamento quando a Administração Pública tem por objetivo dispor da maior rede 

possível de prestadores de serviços. Nessa situação, a inviabilidade de competição não 

decorre da ausência de possibilidade de competição, mas sim da ausência de interesse da 

Administração em restringir o número de contratados. 
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O alerta do TCU para o credenciamento é que ele pode ser considerado como 

hipótese de inviabilidade de competição quando observados requisitos como: (i) 

contratação de todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições fixadas pela 

Administração, não havendo relação de exclusão; (ii) garantia de igualdade de condições 

entre todos os interessados hábeis a contratar com a Administração, pelo preço por ela 

definido; e (iii) demonstração inequívoca de que as necessidades da Administração 

somente poderão ser atendidas dessa forma, cabendo a devida observância das exigências 

do artigo 26 da LGL, principalmente no que concerne à justificativa de preços. 

O caso concreto que é apto a exemplificar os parâmetros estabelecidos pelo TCU é 

o da utilização do credenciamento para contratação de profissionais da área da saúde, tanto 

para atuarem em unidades públicas de saúde quanto em seus próprios consultórios e 

clínicas234. Os parâmetros são os de que este credenciamento é viável (i) quando se verifica 

a inviabilidade de competição para preenchimento das vagas, bem como (ii) quando a 

demanda pelos serviços é superior à oferta e é possível a contratação de todos os 

interessados, devendo a distribuição dos serviços entre os interessados se dar de forma 

objetiva e impessoal.  

A nosso ver, a dificuldade em utilizar o credenciamento é a insegurança jurídica 

gerada pelo TCU ao exigir “a demonstração inequívoca de que as necessidades da 

Administração somente poderão ser atendidas dessa forma”. Falamos em insegurança 

jurídica, pois não restou claro 1) como o gestor público fará esta prova de forma suficiente; 

e 2) o que a Corte de Contas aceitará como “demonstração inequívoca”. Mesmo diante 

deste obstáculo, a Corte de Contas não agiu fora dos parâmetros legais quando verificou a 

regularidade das contratações diretas alicerçadas em credenciamentos. 

 

                                                      
234  Pode-se ainda mencionar dois outros casos concretos mais específicos analisados pelo TCU sobre 

credenciamento: (i) a alienação de imóveis de uso de instituição financeira pública sem licitação, por 

intermédio de integralização de cotas de fundos de investimento imobiliário, não se enquadra como uma 

alienação comum de imóveis (artigo 17, inciso I, da LGL), mas, sim, como operação relacionada à atividade-

fim do banco, inserida no bojo da oferta de produto financeiro aos clientes da entidade, adequada às regras do 

Acordo de Basiléia, o que, por inviabilizar a realização de licitação, assemelha-se à hipótese de 

credenciamento, ocorrência que se subsume aos casos de inexigibilidade de licitação do artigo 25 da LGL; e 

(ii) é juridicamente viável a utilização pela Empresa Brasil de Comunicação – EBC da figura do 

credenciamento destinado à contratação de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços afetos à 

sua atividade fim, tais como serviços de produção de coberturas e programas jornalísticos, de vídeos 

institucionais e empresariais, documentários, bem como, serviços de produção de áudio para programas de 

rádio, locução, spots e gravações externas, no entanto, em observância ao artigo 37, inciso II, da CF/88, 

somente deverá ser utilizado para projetos específicos ou por prazos limitados segundo requisitos a serem 

fixados pelo Conselho de Administração da EBC (artigo 27 da Lei 11.652/2008), a exemplo da 

regionalização, dos efeitos da plasticidade do mercado em função da dinamicidade dos fatos e da 

insuficiência quantitativa e qualitativa (especialização) dos recursos humanos e materiais da EBC para o 

cumprimento de determinadas tarefas. 
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4) Depósito judicial  

 

O TCU destacou que é inexigível a licitação, por impossibilidade de competição, na 

contratação do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal pelos órgãos da Justiça 

Federal, com vistas à obtenção de bens e serviços voltados para a melhoria da prestação 

jurisdicional, em contrapartida à qualificação daquelas instituições financeiras oficiais 

como agentes captadores e mantenedores dos saldos de precatórios e de requisições de 

pequeno valor – RPVs, até o seu normal levantamento pelos titulares das contas, sempre 

que os depósitos efetuados ocorrerem segundo as hipóteses previstas no artigo 17 da Lei 

10.259/2001 e nos artigos 14 e 17 da Resolução 55/2009 do Conselho da Justiça Federal. 

 

5) Empresa público-privada  

 

O TCU alertou que não se admite contratação direta com base no artigo 25 da LGL 

em razão, única e exclusivamente, da relação societária entre a empresa estatal e a 

sociedade na qual detém participação acionária. Tal relação, por si só, não caracteriza a 

inexigibilidade de licitação pela inviabilidade de competição, pois não retira a aptidão de 

outras empresas para fornecer determinado produto ou serviço nos termos pretendidos. 

 

6) Fornecedor exclusivo (inciso I) 

  

O destaque do TCU é o de que na contratação por inexigibilidade de licitação com 

base no artigo 25, inciso I, da LGL, é obrigatória a demonstração de que o produto ou 

equipamento a ser adquirido somente pode ser fornecido por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo235.  

Ademais, no que se refere aos parâmetros descritos pelo TCU para avaliar a 

regularidade das contratações diretas com fulcro no inciso I, estes podem ser assim 

sintetizados: (i) uma vez comprovada a exclusividade de fabricação do produto por 

determinada empresa, a condição de comerciante único desse bem pode ser demonstrada 

por meio de contrato de exclusividade firmado entre as empresas fabricante e comerciante, 

cuja legitimidade não é afetada pelo fato de essas empresas serem do mesmo grupo, sendo 

                                                      
235 Como exemplo interessante de caso concreto analisado pelo TCU, destacamos a aquisição direta de livros. 

No AC-3290/11-P, o TCU considerou ser lícita a aquisição direta de livros, por inexigibilidade de licitação, 

quando feita junto a editoras que possuam contratos de exclusividade com os autores para editoração e 

comercialização das obras, o que, porém, não isenta o gestor de justificar os preços contratados. 
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dispensável, nesse caso, novo atestado fornecido nos termos do inciso I para comprovar a 

exclusividade de comercialização; (ii) na hipótese de contratação por inexigibilidade de 

licitação que envolva vários serviços interligados, devem ser verificados quais deles estão 

englobados na exclusividade, a fim de justificar adequadamente as situações da contratação 

direta; (iii) não cumpre a condição legal, para fins de justificativa de inexigibilidade de 

licitação, declaração de exclusividade emitida pelo próprio fabricante; (iv) não basta 

registrar um certificado de exclusividade na Junta Comercial para restar caracterizada 

situação de inexigibilidade; (v) a demonstração de exclusividade de marca não comprova o 

requisito de inviabilidade de competição necessário para fundamentar inexigibilidade de 

licitação; e, por fim, (vi) o documento “carta de exclusividade”, por si só, é insuficiente 

para demonstrar que a empresa que o apresenta é fornecedora exclusiva de determinado 

produto. 

O intenso debate sobre o inciso I do artigo 25 da LGL levou a Corte de Contas a 

editar a Súmula TCU 255, a qual assim dispõe:  

 
Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público 

responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para 

confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de 

exclusividade. 

 

De pronto verifica-se que a questão central nas contratações diretas com base no 

inciso I do artigo 25 da LGL é saber como será comprovada a condição de produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo. Apesar do próprio inciso I consignar em 

sua literalidade que esta prova será feita “através de atestado fornecido pelo órgão de 

registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 

Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes”, o 

TCU: 1) afirma ser obrigatória a comprovação de exclusividade, a partir da declaração 

competente, mas reconhece que, na impossibilidade de tal declaração, sejam apresentados 

documentos que comprovem ser o contratado o único fornecedor dos respectivos bens e/ou 

serviços; e 2) considera que a apresentação de atestados de exclusividade por juntas 

comerciais e entidades sindicais – apesar de ser requisito legal – não é suficiente, sendo 

necessária a tomada de medidas pelo administrador público para que seja assegurada a 

veracidade das informações lá contidas236. 

                                                      
236  Como exemplo, o TCU, no AC-2724/09-P, consignou que, para os atestados de exclusividade de 

fornecimento de materiais, equipamentos ou gêneros (art. 25, inciso I, da LGL), devem ser adotadas medidas 
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Aqui, embora não vislumbremos a criação de requisitos extralegais pelo TCU para 

análise da regularidade das contratações diretas com base no inciso I do artigo 25 da LGL, 

verificamos (com mais intensidade) a exigência da Corte de Contas de que o gestor público 

tome medidas bastante proativas e complementares às prescrições da LGL. Ou seja, para 

não “esbarrar” na ilegalidade, o administrador público, para ter sua contratação direta 

chancelada como regular, precisa tomar uma série de providências (muitas vezes 

burocráticas) para satisfazer o TCU.  

 

7) Princípio da isonomia 

 

O TCU alertou que o fato de o preço a ser cobrado da Administração Pública ser o 

mesmo por qualquer empresa prestadora do serviço demandado não justifica, por si só, a 

contratação direta por inexigibilidade de licitação, uma vez que o procedimento licitatório, 

além de se destinar à busca da melhor proposta para a Administração, também deve 

propiciar aos possíveis interessados em prestar o serviço a possibilidade de competir pelo 

contrato sob igualdade de condições. 

 

8) Serviço técnico especializado (inciso II) 

 

O alerta geral do TCU é no sentido de que a contratação direta por inexigibilidade 

de licitação, com base no artigo 25, inciso II, da LGL, comporta a presença simultânea de 

três requisitos: constar no rol de serviços técnicos especializados mencionados no artigo 13 

da LGL, possuir o serviço natureza singular e ter o contratado notória especialização. O ato 

praticado com a ausência de qualquer um dos três requisitos importa na irregularidade da 

contratação. 

                                                                                                                                                                 
visando a assegurar a veracidade das declarações prestadas pelos órgãos e entidades emitentes, como, por 

exemplo, consulta ao fabricante, considerando sempre que a exclusividade no fornecimento de determinada 

marca comercial não preenche os requisitos do referido dispositivo legal, pois não resta afastada a 

possibilidade de existência do mesmo produto sob outro nome comercial. Outro exemplo interessante é o de 

que para a contratação de sistema de detecção de incêndio mediante inexigibilidade de licitação é necessário 

demonstrar por meio de documentos que o sistema é único e não há no mercado produto similar. O atestado 

de exclusividade deve ser expedido por entidade condizente com o ramo do objeto contratado TCU (AC-

1460/07-P). Por fim, destacamos o AC-95/07-P em que o TCU consignou ser possível que laboratório 

farmacêutico conceda a determinada empresa representação exclusiva pontual de seus medicamentos (com 

período, local e objeto determinados), circunstância que justifica a inexigibilidade de licitação para a 

aquisição dos produtos distribuídos pela representante. 
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Os destaques do TCU para o inciso II decorrem de sua própria redação, veja-se: 

“para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 

singular, com profissionais ou empresas de notória especialização [...]” (grifo nosso).  

As duas expressões acima sublinhadas são alvo dos alertas do TCU e não poderia 

ser diferente, pois as duas não têm conteúdo definido pela lei.  

Assim, alerta a Corte de Contas que nas contratações diretas por inexigibilidade de 

licitação, o conceito de singularidade não pode ser confundido com a ideia de unicidade, 

exclusividade, ineditismo ou raridade. O fato de o objeto poder ser executado por outros 

profissionais ou empresas não impede a contratação direta amparada no artigo 25, inciso II, 

da LGL. A inexigibilidade, amparada nesse dispositivo legal, decorre da impossibilidade 

de se fixar critérios objetivos de julgamento.  

O conceito de singularidade está vinculado à ideia de complexidade e 

especificidade, ou seja, o serviço singular deve ser compreendido como aquele serviço 

específico, pontual, individualizado, perfeitamente delineado em sua extensão, preciso e 

objetivo em sua definição, diferenciador em relação a outros do mesmo gênero, limitado 

no tempo. Dessa forma, a natureza singular não deve ser compreendida como ausência de 

pluralidade de sujeitos em condições de executar o objeto, mas sim como uma situação 

diferenciada e sofisticada a exigir acentuado nível de segurança e cuidado. 

Já o conceito de notória especialização é delineado como o serviço singular capaz 

de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser 

medido pelos critérios objetivos. O TCU ainda destaca que a notoriedade do profissional 

especializado pode ser comprovada por meio de documentos hábeis para tanto, como: 

diplomas, participações em eventos, cursos ministrados, etc., entretanto, ressalta que a 

simples apresentação de currículos não se presta, por si só, a demonstrar a notória 

especialização do contratado. 

Como parâmetros descritos pelo TCU para avaliar a regularidade das contratações 

diretas com fulcro no inciso II, estes podem ser assim sintetizados: (i) é irregular a 

contratação, por inexigibilidade de licitação, de vencedor de anteprojeto arquitetônico para 

a execução do “projeto completo” (envolvendo adequação de anteprojeto arquitetônico e 

elaboração dos projetos legal, básico e executivo), sendo que a exceção ao procedimento 

licitatório só pode ocorrer se a Administração demonstrar, de forma inequívoca, que 

somente o escritório de arquitetura vencedor é capaz de executar o projeto escolhido; e, por 

fim, (ii) as contratações de professores, conferencistas ou instrutores para ministrar cursos 

de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal enquadram-se na hipótese de inexigibilidade 
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de licitação prevista no inciso II do artigo 25, combinado com o inciso VI do artigo 13 da 

LGL. 

O intenso debate sobre o inciso II do artigo 25 da LGL levou a Corte de Contas a 

editar duas súmulas sobre este dispositivo:  

(i) a Súmula TCU 39, que dispõe:  

 
A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com 

pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível 

quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na 

seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de 

ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo 

de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993 

 

(ii) a Súmula TCU 252, que prescreve:  

 
A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a 

que alude o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, decorre da presença 

simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os 

mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e 

notória especialização do contratado. 

 

Neste contexto, em nossa visão, a contratação por inexigibilidade de licitação em 

virtude de objeto singular e da notória especialização do contratado sempre irá exigir 

avaliação subjetiva no que tange à escolha da empresa ou do profissional a ser contratado. 

Contudo, não foram constatados “exageros” por parte do TCU ao interpretar este 

dispositivo, demonstrando-se como razoáveis os alertas, destaques e parâmetros por ele 

realizados. 

 

9) Serviços advocatícios (inciso II) 

 

O alerta do TCU para contratação direta de serviços técnicos especializados de 

advogados é no sentido de que deve ser demonstrada a inviabilidade de competição, 

comprovando-se a singularidade do serviço técnico profissional especializado por suas 

características incomuns ou pelo seu ineditismo que deve ser prestado por profissional com 

competências ímpares e inigualáveis. Ademais, demanda não só a demonstração da notória 

especialização do profissional ou escritório escolhido, mas também a comprovação da 

singularidade do objeto da avença, caracterizada pela natureza “excepcional, incomum à 

praxe jurídica” do respectivo serviço. 
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Os parâmetros descritos pelo TCU para as contratações de serviços advocatícios, 

por inexigibilidade de licitação, são inúmeros. Destacam-se os principais: (i) a defesa de 

entidade de fiscalização do exercício profissional, em causa trabalhista, não pode ser 

contratada diretamente, sob o fundamento de inexigibilidade de licitação, visto que tal 

objeto não possui natureza singular; (ii) é ilegal o estabelecimento de critérios de 

classificação para a escolha de escritórios de advocacia por entidade da Administração em 

credenciamento; (iii) para a celebração de contratos de serviços de assistência jurídica que 

não integram o plexo das atribuições finalísticas da instituição, cabe promover licitação, 

quando inexistir singularidade que determine a inexigibilidade de licitação, pois, para se 

configurar a hipótese de inexigibilidade de licitação, não basta que se esteja perante um 

dos serviços técnicos especializados do artigo 13 da LGL, mas que se reconheça a 

singularidade como necessária ao bom atendimento do interesse administrativo posto em 

causa, devidamente justificado; e, por fim, (iv) na contratação de serviços advocatícios por 

inexigibilidade de licitação, deve-se garantir a participação pessoal do advogado com 

notória especialização que fundamentou a contratação direta. 

Diante dos alertas e parâmetros definidos pelo TCU sobre as contratações diretas de 

serviços advocatícios, para nós, não houve por parte da Corte de Contas a exigência de 

requisitos que não constam do inciso II do artigo 24 da LGL. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Síntese: hipóteses e conclusões sobre o desenho institucional – “modo de ser” – do 

Tribunal de Contas no Brasil 

 

Após realizarmos nosso estudo empírico dos casos concretos escolhidos de 

contratação direta que chegaram ao TCU, de modo a responder aos quesitos propostos, 

destacaremos abaixo, o que, a nosso ver, revelaram sobre o desenho institucional, o “modo 

de ser”, deste controlador externo no Brasil. 

Apenas para relembrar, os quesitos analisados foram os seguintes: 1) a situação 

fática que autorizou ou determinou a contratação direta de bens e serviços pela 

Administração Pública; 2) a hipótese legal em que a situação fática foi enquadrada; 3) o 

contratante; 4) o contratado; 5) a unanimidade ou divergência na votação; 6) os destaques 

(“enunciados”) e a avaliação (“alertas”) realizados pelo órgão de controle naquele caso 

concreto; 7) a verificação se houve a estipulação de parâmetros legais e/ou extralegais 

elencados pelo controlador externo para ratificar ou invalidar a contratação direta realizada 

pela Administração Pública no caso concreto em análise; e, por fim, 8) a verificação sobre 

a imposição de eventual sanção ao administrador público responsável, nos casos de 

contratação direta indevida. 

Registre-se, mais uma vez, que a pesquisa não buscou uma análise exaustiva das 

decisões do TCU sobre as contratações diretas, nem em relação aos tipos de decisões 

analisadas, nem em relação aos problemas tratados.  

Fundamentalmente, nosso núcleo essencial da pesquisa foi demonstrar, por meio de 

casos concretos exemplificativos, o “modo de ser” da atuação do TCU no Brasil, 

identificando-se os alertas/destaques/parâmetros elencados pelo órgão de controle externo 

– TCU – quando da análise de contratações diretas realizadas pela Administração Pública 

(dispensa ou inexigibilidade), com o olhar atento para as decisões, as quais foram 

escolhidas com critério metodológico rigoroso.  

Vamos às nossas hipóteses e conclusões sobre o desenho institucional – “modo de 

ser” – do Tribunal de Contas no Brasil ao verificar a regularidade das contratações diretas 

realizadas pelos gestores públicos: 
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1) A nossa hipótese de que o gestor público enfrenta problemas ao realizar 

contratações diretas, pois não tem ciência, previamente, dos parâmetros que serão 

utilizados pelos órgãos de controle, como o TCU, para invalidar as contratações efetivadas 

não se confirmou. Isso porque, em nossa visão, os alertas/destaques/parâmetros elencados 

pelo órgão de controle externo quando analisou as contratações diretas realizadas pela 

Administração Pública, em sua enorme maioria, podem ser extraídos da própria 

literalidade da LGL, em especial, do texto legal dos seus artigos 24 e 25. Ou seja, os 

requisitos e os parâmetros impostos pelo TCU para que a contratação direta fosse 

considerada regular estão nos próprios dispositivos legais. 

 

2) A hipótese válida que pode ser extraída de nosso estudo empírico é a de que o 

TCU não atua de forma expansionista, no sentido de que criaria requisitos não previstos 

em lei para validar ou invalidar as contratações diretas, mas sim, a atuação expansiva está 

presente no sentido de que cria obrigações e deveres não previstos em lei para o próprio 

gestor público. Explica-se. Ao interpretar a literalidade dos dispositivos da LGL, o TCU 

tem um claro “viés”, qual seja, o de considerar as hipóteses de dispensa e de 

inexigibilidade como “exceções legais” e, portanto, a nosso ver, na maioria esmagadora 

das vezes, pretende que o administrador público comprove que atendeu aos princípios 

licitatórios237 (isonomia entre os possíveis competidores, escolha da opção mais vantajosa 

para administração, etc.), mesmo estando diante de situações fáticas claras que autorizam a 

realização da contratação direta. 

 

                                                      
237 Os princípios básicos da licitação, previstos no artigo 3º da LGL, são a legalidade, a moralidade, a 

igualdade, da publicidade dos atos, da probidade administrativa, da vinculação ao edital ou instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e, ainda, há princípios a esses correlatos, os quais aqui não serão 

examinados por não ser esse o foco do presente trabalho. Confira-se o teor do mencionado dispositivo: “A 

licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada 

e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. Com o intuito de propiciar a igualdade 

de oportunidades entre os participantes, respeitando o princípio da isonomia, para não frustrar o caráter 

competitivo da licitação, a lei estabelece vedações aos agentes públicos. Essas vedações impedem a 

manipulação do edital em favor de um licitante, frustrando o caráter competitivo do certame (cf. artigo 3º, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da LGL). Além disso, a LGL estabelece o rito procedimental que deverá ter o 

processo licitatório, seguindo as formas dos atos preconizados pelo ordenamento jurídico e impedindo que o 

processo ocorra de forma distinta da prevista em lei, ou como desejariam a comissão de licitação ou o próprio 

agente público. Dessa forma, verifica-se que a LGL regulou de forma rigorosa todo o processo formal da 

licitação, não deixando nenhuma margem para discricionariedade administrativa (verificar os artigos 4º, 38, 

41 e 43, da LGL). 
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3) O TCU, por muitas vezes, cria um cenário de insegurança jurídica para o gestor 

público. Falamos em insegurança jurídica pois da análise de casos concretos não restou 

claro, em diversos deles, de que forma o administrador público iria satisfazer o TCU com 

as suas exigências ao interpretar os requisitos da LGL. Não fica evidente, no mais das 

vezes, como o gestor público fará a prova requerida pelo TCU de “forma suficiente”; ou o 

que a Corte de Contas aceitará como “demonstrações inequívocas” para se alcançar a 

regularidade de determinada contratação direta. Esses obstáculos estiveram muito 

presentes nos casos em que o TCU verificou a regularidade das contratações diretas 

alicerçadas em credenciamentos. 

 

4) O TCU, a nosso ver, exige que o gestor público tome medidas bastante proativas 

e complementares às prescrições dos artigos 24 e 25 da LGL. Ou seja, para não “esbarrar” 

na ilegalidade, o administrador público, para ter sua contratação direta chancelada como 

regular, precisa tomar uma série de providências (muitas vezes burocráticas) para 

“satisfazer” o TCU. 

 

5) A Corte de Contas interpreta a LGL na forma como ela foi construída (estrutura 

maximalista238), de modo a “engessar” as atividades e as atuações do gestor público. Exige 

posturas do administrador público não prescritas na literalidade da LGL. 

 

                                                      
238  De forma brilhante, André Rosilho (ROSILHO, André. Licitação no Brasil. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2013, especificamente às páginas 138 e 139) nos demonstra que a premissa sobre a qual se sustenta 

o maximalismo da LGL, qual seja, a de que um modelo legal detalhista, minucioso, abrangente e que 

antecipasse, para a lei, uma série de soluções administrativas fosse capaz, quase que de modo automático, de 

gerar boas contratações públicas, é falsa. Muito falsa. Efetivamente, o modelo da LGL, em razão de sua 

estrutura, demonstrou-se pouco capaz de produzir boas contratações, independentemente do sentido que será 

dado a esse termo (contratação com probidade, contratação eficiente, contratação barata, etc.). Desse modo, 

elencam-se três elementos para embasar tal posicionamento.  O primeiro refere-se à impossibilidade de uma 

lei fixar, de antemão, uma política de contratações públicas completa e acabada, que consiga prever na 

minúcia todas as possibilidades de comportamentos dos players e de seus resultados. Quem seria o “mestre 

dos magos” capaz de antever a melhor solução para problemas concretos que ainda não existem? Realmente 

não há como prever o futuro com as enormes variantes que podem surgir para o caso concreto. E, agindo de 

modo a tentar prever o futuro, o legislador, com a LGL, reduziu imensamente a margem de manobra do 

administrador e dos licitantes. O segundo elemento conecta-se ao fato de que textos legislativos minuciosos e 

excessivamente detalhistas e exaustivos geralmente comportam interpretações muito restritivas e apegadas à 

literalidade do texto legal, o que leva à excessiva imobilidade da redação normativa, restando difícil a 

adaptação dos inúmeros fatores que influem no caso concreto à LGL. Ainda, redações muito minuciosas 

tendem a levar o intérprete a concluir que tudo que não esteja permitido é proibido. Com isso, resta evidente 

a inflexibilidade da LGL. O terceiro e último elemento diz respeito à transferência de poder decisório típica 

da Administração Pública para o Poder Legislativo, o que faz com que haja um enorme bloqueio na inovação 

da gestão e das práticas administrativas pelos próprios gestores públicos. Dessa forma, as inovações, para que 

possam ser implementadas, acabam tendo que passar pelo crivo do Poder Legislativo, por meio de alterações 

normativas. Registra-se, por fim, que este trecho já foi exposto em nosso Capítulo 3, cabendo aqui 

rememorá-lo. 
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6) O TCU, ao se deparar com algumas expressões dos dispositivos dos artigos 24 e 

25 da LGL com conteúdo não definido em lei (“conteúdo aberto”), preenche tais 

conteúdos, interpretando a LGL da forma que melhor lhe convém. Conforme destacamos 

nos itens 2 e 5 acima, esses preenchimentos realizados pela Corte de Contas têm um claro 

“viés” interpretativo, qual seja: fazer com que o gestor público atenda aos princípios 

licitatórios mesmo nos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, tratando as 

contratações diretas como “excepcionalíssimas” (de fato, como exceções legais, sendo que 

a regra seria o dever de licitar). Assim, esses conteúdos muitas vezes podem ser criticados, 

pois “engessam” as atividades e as atuações dos gestores públicos, criando obrigações não 

previstas em lei.  

 

7) Mesmo diante desse claro “viés” interpretativo do TCU, concluímos que a Corte 

de Contas, ao analisar a regularidade das contratações diretas, não atua de forma 

expansionista, de modo que não cria parâmetros não previstos em lei para validar as 

contratações diretas. Registra-se que o foco dos problemas em que esbarra o gestor público 

não é a “surpresa” com requisitos extralegem, mas sim a “surpresa” com a exigência de 

posturas proativas não previstas em lei e a “surpresa” (por vezes, já esperada ou 

pressuposta) de uma interpretação “engessada” da LGL, exigindo-se que os requisitos da 

licitação estejam presentes em casos concretos em que claramente se encaixa e se enquadra 

a contratação direta. 

 

8) Também diferentemente do que esperávamos concluir, o foco do problema não 

está nas mãos do gestor público que contrata diretamente sem ter autorização legal para 

tanto. Conforme acima descrito, o foco do problema está no “viés” interpretativo da LGL 

utilizado pelo TCU. O gestor público, na maioria das vezes, interpreta a LGL de modo 

menos engessado que a Corte de Contas e, assim, tem a sua contratação direta considerada 

como irregular por não atender à intepretação do TCU em relação àquele dispositivo legal 

em que havia sido enquadrada a contratação direta. Ou seja, apesar de o administrador 

público ter ciência, previamente, dos parâmetros prescritos na LGL que serão utilizados 

pelo TCU para invalidar as contratações efetivadas, o gestor público não tem ciência da 

interpretação que será dada pelo TCU e/ou das posturas proativas que o TCU esperava 

deste gestor quando dispensou ou inexigiu a licitação. 
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9) Registre-se que chamou muito a nossa atenção o fato de as decisões do TCU, em 

sua esmagadora maioria, serem unânimes239. A conclusão que extraímos dessa constatação 

foi a de que não há debate intenso entre os ministros do TCU na análise de cada caso 

concreto de contratação direta. Pareceu-nos, e aqui se trata de mera especulação, que o 

ministro relator para o caso é o único que conhece detalhadamente aquele processo. Ficou 

essa impressão, pois os detalhes técnicos são inúmeros em cada caso concreto, de modo 

que tivemos a sensação de que o relator para o acórdão é o que mais detalhadamente 

conhece a situação fática (ousamos dizer que é o único dos ministros que conhece, em sua 

completude, a situação fática discutida). Tanto é assim que, quando nos deparamos com as 

raríssimas declarações de “votos de ministros revisores”, em sua grande maioria, estas 

tratavam de divergências na interpretação do texto legal e não cuidavam, nem ao menos 

superficialmente, dos aspectos fáticos de cada caso concreto240.  

 

10) De se destacar que, nos acórdãos do TCU em que encontramos “votos de 

ministros revisores” (declarações de votos), estes foram analisados pelo ministro relator em 

um voto disposto logo abaixo denominado de “voto complementar”, acatando as revisões e 

as sugestões jurídicas dos revisores (como exemplo, temos a exposição de ressalvas pelos 

revisores, a incorporação de razões de decidir expostas pelos revisores, a incorporação de 

medidas cautelares propostas pelos revisores, etc.). Registramos, contudo, que foram 

pouquíssimos os casos em que encontramos este diálogo e, reitere-se, esses diálogos 

continham discussões sobre intepretações legais e não sobre detalhes das situações 

concretas em análise. 

                                                      
239 A fim de confirmar tal dado, como ficamos bastante surpresos por não encontrarmos quase nenhuma 

divergência nos acórdãos do TCU analisados, protocolamos na Ouvidoria do TCU um pedido de 

esclarecimentos sobre a disposição da informação das unanimidades e divergências nos acórdãos. O 

protocolo foi cadastrado como “Demanda nº 291221” e foi respondido em 28 de junho de 2017 por via 

eletrônica. A equipe especializada na catalogação da jurisprudência do TCU assim respondeu: “[...] Caso o 

relator tenha sido vencido, deverá constar ‘nos termos do voto do redator’, mas é possível que haja 

divergência e, ainda assim, o voto do relator seja vencedor. De qualquer maneira, a informação sobre a 

existência de divergência pode ser verificada no campo ‘quórum’ da deliberação. Quando há divergência, 

constam nesse campo os nomes dos ministros que tiveram voto vencido [...]”. Sendo assim, utilizamo-nos do 

campo “quórum” nos acórdãos para verificar se, de fato, houve ou não votos vencidos em cada caso concreto. 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, em apenas um acórdão encontramos votos vencidos. Neste 

único caso, podemos afirmar que a divergência estava justamente em qual interpretação seria dada para o 

artigo 24, inciso VIII, da LGL, em uma situação fática específica envolvendo a análise da legalidade da 

contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para a prestação de serviços de 

logística. 
240 Após refletirmos, também aventamos a possibilidade de haver pouca ou nenhuma discussão sobre a 

situação fática, devido à qualidade ímpar das unidades técnicas do TCU (como, por exemplo, a Secretaria de 

Controle Externo) que preparam os relatórios, os quais, no mais das vezes, são adotados como o relatório do 

voto do ministro relator. Entretanto, ainda nos causa estranheza haver tão pouco debate jurídico entre os 

ministros do TCU.  
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11) Registra-se que a sanção no mais das vezes imposta pelo TCU ao administrador 

público responsável diante de casos de contratação direta indevida é a multa (com base nos 

artigos 267 a 269, do Regimento Interno do TCU 241). A nosso ver, essa constatação 

demonstra o caráter repressivo do controle externo realizado pelo TCU. Como estamos 

diante de um controle realizado a posteriori, ou seja, após a efetivação da contratação 

direta considerada irregular, a postura do TCU é a de aplicar uma “lição” – por meio da 

multa – ao gestor público, para que não venha a realizar a contratação direta irregular em 

uma próxima oportunidade. As demais sanções impostas pelo TCU revelaram-se 

secundárias e de aplicação esparsa242. 

                                                      
241 Regimento Interno do TCU: TÍTULO VII. SANÇÕES. CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 

266. O Tribunal de Contas da União poderá aplicar aos administradores ou responsáveis que lhe são 

jurisdicionados as sanções prescritas na Lei nº 8.443, de 1992, na forma estabelecida neste título. Parágrafo 

único. Às mesmas sanções previstas neste título ficarão sujeitos, por responsabilidade solidária, na forma 

prevista no § 1º do art. 74 da Constituição Federal, os responsáveis pelo controle interno que, 

comprovadamente, tomarem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade e delas deixarem de dar imediata 

ciência ao Tribunal. CAPÍTULO II. MULTAS. Artigo 267. 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, conforme estabelecido no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992. Artigo 268. O Tribunal poderá aplicar 

multa, nos termos do caput do art. 58 da Lei nº 8.443, de 1992, atualizada na forma prescrita no § 1º deste 

artigo, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação: I – contas 

julgadas irregulares, não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas nos incisos I, II 

e III do caput do art. 209, no valor compreendido entre cinco e cem por cento do montante definido no caput 

deste artigo; II – ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, no valor compreendido entre cinco e cem por cento do 

montante a que se refere o caput; III – ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado 

dano ao erário, no valor compreendido entre cinco e cem por cento do montante referido no caput; IV – 

descumprimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência determinada pelo relator, no valor 

compreendido entre cinco e cinquenta por cento do montante a que se refere o caput; V – obstrução ao livre 

exercício das auditorias e inspeções determinadas, no valor compreendido entre cinco e oitenta por cento do 

montante a que se refere o caput; VI – sonegação de processo, documento ou informação, em auditoria ou 

inspeção, no valor compreendido entre cinco e oitenta por cento do montante a que se refere o caput; VII – 

descumprimento de decisão do Tribunal, salvo motivo justificado, no valor compreendido entre cinco e 

cinquenta por cento do montante a que se refere o caput; VIII – reincidência no descumprimento de decisão 

do Tribunal, no valor compreendido entre cinquenta e cem por cento do montante a que se refere o caput. § 

1º A multa de que trata o caput será atualizada, periodicamente, mediante portaria da Presidência do 

Tribunal, com base na variação acumulada no período, pelo índice utilizado para atualização dos créditos 

tributários da União. § 2º Nos casos em que ficar demonstrada a inadequação da multa aplicada com 

fundamento nos incisos IV, V, VI ou VII, o Tribunal poderá revê-la, de ofício, diminuindo seu valor ou 

tornando-a sem efeito. § 3º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV, V, VI, VII ou VIII prescinde 

de prévia audiência dos responsáveis, desde que a possibilidade de sua aplicação conste da comunicação do 

despacho ou da decisão descumprida ou do ofício de apresentação da equipe de fiscalização. Artigo 269. O 

débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal, nos termos do artigo anterior, quando pago após o seu 

vencimento, será atualizado monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 

pagamento. 
242 Regimento Interno do TCU: TÍTULO VII. SANÇÕES. CAPÍTULO III. OUTRAS SANÇÕES. Artigo 

270. Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 267 e 268 e das penalidades administrativas aplicáveis 

pelas autoridades competentes, por irregularidades constatadas pelo Tribunal, sempre que este, por maioria 

absoluta de seus membros, considerar grave a infração cometida, o responsável ficará inabilitado, por um 

período que variará de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no 

âmbito da administração pública federal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992. § 1º O Tribunal 

deliberará primeiramente sobre a gravidade da infração. § 2º Se considerada grave a infração, por maioria 

absoluta de seus membros, o Tribunal decidirá sobre o período de inabilitação a que ficará sujeito o 
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12) Conforme mencionaremos em nossa seção 5.3 logo a seguir, a nosso ver, 

louváveis foram os casos em que o TCU desenhou uma recomendação de adoção de 

providências internas preventivas ou determinou a adoção de providências corretivas (com 

base no artigo 250, do Regimento Interno do TCU243, em especial, em seus incisos II e III) 

ao gestor público (atuando como longa manus da Administração Pública) para que as 

contratações diretas futuras se adequassem ao que o TCU entende como regular244. Trata-

se, para nós, de um exemplo criterioso e efetivo de controle preventivo, muito mais 

racional do que a sanção de multa imposta na maioria esmagadora dos casos concretos 

analisados.  

 

13) A evolução da qualidade das unidades técnicas do TCU é notável. Neste item 

destacamos o enorme auxílio prestado pelos setores técnicos (por exemplo, pela Secretaria 

de Controle Externo) aos ministros da Corte de Contas. Na temática das contratações 

                                                                                                                                                                 
responsável. § 3º Aplicada a sanção referida no caput, o Tribunal comunicará a decisão ao responsável e à 

autoridade competente para cumprimento dessa medida. Artigo 271. Verificada a ocorrência de fraude 

comprovada a licitação, o Plenário declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até 

cinco anos, de licitação na administração pública federal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443, de 1992. 

Artigo 272. O Tribunal manterá cadastro específico das sanções aplicadas com fundamento nos arts. 270 e 

271, observadas as prescrições legais a esse respeito. 
243 Regimento Interno do TCU: TÍTULO VI. ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO. CAPÍTULO III. 

FISCALIZAÇÃO. SEÇÃO V. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO, SUBSEÇÃO I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

SOBRE A FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. Artigo 250. Ao apreciar processo relativo à 

fiscalização de atos e contratos, o relator ou o Tribunal: [...] II – determinará a adoção de providências 

corretivas por parte do responsável ou de quem lhe haja sucedido quando verificadas tão somente falhas de 

natureza formal ou outras impropriedades que não ensejem a aplicação de multa aos responsáveis ou que não 

configurem indícios de débito e o arquivamento ou apensamento do processo às respectivas contas, sem 

prejuízo do monitoramento do cumprimento das determinações; III – recomendará a adoção de providências 

quando verificadas oportunidades de melhoria de desempenho, encaminhando os autos à unidade técnica 

competente, para fins de monitoramento do cumprimento das determinações [...].  
244 Como exemplar, destaca-se a decisão do TCU proferida no AC 4050/11-2 (interessantes determinações 

foram feitas sobre as impropriedades encontradas). Veja-se os relevantes alertas destacados pelo ministro 

relator neste acórdão: “[...]. 9.3. alertar à Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. que: 9.3.1. 

o orçamento detalhado em custos unitários deve ser elaborado previamente a contratações de serviços, em 

respeito ao art. 7º, § 2º, da Lei 8.666/1993 e ao item 5.2, c, do Decreto 2.745/98; 9.3.2. a contratação de 

serviços advocatícios e de consultoria jurídica mediante inexigibilidade de licitação demanda comprovação 

simultânea da notória especialização do contratado e da singularidade do objeto, na forma do art. 25, II, da 

Lei 8.666/1993, do item 2.3, b, c/c o subitem 2.3.1 do Decreto 2.745/1998, e da jurisprudência deste 

Tribunal, com observância da determinação formulada à companhia pelo item 9.2.3 do acórdão 1.858/2004-

Plenário no tocante à regra de realização do devido certame licitatório aplicável a tais serviços; 9.3.3. quando 

a competição por serviços advocatícios revelar-se inviável, deve ser realizada pré-qualificação dos 

profissionais aptos a prestarem os serviços demandados, por meio da adoção de sistemática objetiva e 

imparcial de distribuição de causas e trabalhos entre os pré-qualificados, resguardados os princípios da 

publicidade, igualdade e legalidade e anotados nos processos de contratação por inexigibilidade de licitação 

os elementos que justifiquem adequadamente os preços praticados, de modo a atender ao inciso XXI do art. 

37 da Constituição Federal, ao inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993 e aos itens 1.2 e 5.2 

do Decreto 2.745/98; 9.3.4. caso haja necessidade de realização de horas extras, mesmo em situações 

excepcionais, deve ser observado o limite de duas horas suplementares diárias como acréscimo à jornada 

normal de trabalho, conforme disciplinado nos arts. 59, caput, e 2º da CLT; 9.4. arquivar os presentes autos 

[...]”. 
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diretas, de 2003 a 2017 (marco temporal de nossa pesquisa empírica) pudemos notar um 

aprimoramento ímpar das unidades técnicas ao prepararem os encaminhamentos dos casos 

concretos para os ministros, os quais, na maioria esmagadora das vezes, adotam os 

relatórios dos setores técnicos como sendo o relatório a constar em seus votos. 

 

14) Como núcleo fundamental de nossa pesquisa, concluímos que o TCU tem papel 

central ao realizar o controle das contratações fundadas nas hipóteses de dispensa e de 

inexigibilidade de licitação, seja considerando irregulares as contratações administrativas, 

seja ratificando a escolha do agente público ao realizar a contratação direta. Seu papel é 

central, pois, como órgão altamente técnico, a Corte de Contas, apesar de ter um claro 

“viés” interpretativo da LGL, profere acórdãos de qualidade no tema das contratações 

diretas. Qualidade esta que pode ser demonstrada e mensurada pelos relatórios minuciosos 

e detalhistas das decisões e pelo alto grau de profundidade com que as unidades técnicas 

(por exemplo, a Secretaria de Controle Externo) e os ministros relatores analisam os 

contratos administrativos. 

 

15) Por fim, destaca-se que o TCU, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, na 

tarefa de controlador externo, quando analisa as contratações diretas, não possui, assim 

como nunca possuiu, competência constitucional para substituir-se à Administração 

Pública, refazendo escolhas e decisões a cargo deste poder 245 . Também não possui 

competência constitucional para se substituir ao poder que auxilia, elaborando as normas 

gerais e abstratas, assim como os atos individuais e concretos que regem as premissas de 

sua atuação. Igualmente, nunca foi capaz de se igualar ao Poder Judiciário, produzindo 

decisões sobre as quais não caiba qualquer revisão ou recurso246. 

                                                      
245 Neste sentido, conforme já mencionado em nosso item 2.3.1, Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “[...] O 

Tribunal de Contas não pode tomar decisões que são de atribuição da Administração Pública. Ele não pode 

substituir-se a ela, para inserir exigências nos editais de licitação; ou para exigir garantias suplementares não 

previstas nos instrumentos convocatórios da licitação; ele não pratica atos administrativos no âmbito de 

contratos administrativos em execução; ele não altera e não rescinde contratos administrativos; ele não regula 

contratos administrativos. A sua missão – das mais nobres – é a de auxiliar o Congresso Nacional na 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta “quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receitas”, conforme previsto no artigo 70, caput, da Constituição [...]”. In: DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Incompetência dos Tribunais de Contas para determinar a sustação de contratos 

administrativos, mesmo como medida cautelar. Matéria de competência privativa do Congresso Nacional. 

Aplicação do princípio pacta sunt servanda nos contratos administrativos. Limites à invalidação de 

contratos administrativos. Parecer não publicado, 2010. 
246 Por ocasião das discussões para a criação do primeiro tribunal de contas no Brasil em 1890, Rui Barbosa 

já encarecia a necessidade de se evitarem conflitos entre tais órgãos e a Administração Pública, defendendo 

que a eles fosse conferida uma função estritamente relacionada à verificação orçamentária. Não seria de bom 
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5.2 Reflexões sobre as repercussões práticas do estudo 

 

Esta seção tem como objetivo sintetizar a mensagem que gostaríamos de levar aos 

administradores públicos que têm a tarefa de utilizar a LGL na celebração das contratações 

diretas em seu dia a dia na Administração Pública. O núcleo de nosso alerta é o de que o 

engessamento da atuação do gestor público é criado pela própria LGL e pela sua 

interpretação enviesada realizada pelo TCU como controlador externo247.  

Conforme constatado em nosso estudo empírico, os casos concretos em que a 

contratação direta realizada pelo gestor público é considerada irregular são muitos e 

também são muitos os casos em que há a efetiva responsabilização do administrador 

público, que não necessariamente realiza a contratação direta para locupletamento seu ou 

de terceiros. 

Como aponta GUILHERME JURKSAITIS
248, os órgãos de controle, e mesmo a doutrina 

jurídica, tendem a interpretar qualquer procedimento de contratação como submisso aos 

                                                                                                                                                                 
alvitre, ressalta, “insinuar no organismo de uma instituição um princípio de conflito com outras, confiando o 

remédio do mal orgânico à prudência acidental dos indivíduos que a representarem”. “Melhor”, defende este 

jurista, seria “encerrar a nova autoridade no limite natural das necessidades que a reclamam, isto é, reduzir a 

superintendência preventiva do Tribunal de Contas aos atos do governo, que possam ter relação com o ativo 

ou o passivo do Tesouro” (BRASIL. Exposição de motivos do Decreto nº 966-A, de 07 de novembro de 

1890). Para Rui Barbosa: “Parece, porém, que essa evolução, a que se chegou, na forma italiana, levando a 

superintendência do Tribunal de Contas (Corte dei Conti), além da fronteira dos actos concernentes às 

finanças públicas, força a natureza da instituição, sujeitando-a a críticas, de que não seria susceptivel, si se 

lhe tivessem limitado as funcções ao circulo dos actos propriamente financeiros do governo. Transpondo essa 

divisoria, o tribunal poderia converter-se em obstaculos a administração, difficultando improficuamente a 

acção ministerial, e annullando a iniciativa do governo, em actos que não entendem com o desempenho do 

orçamento. Na Italia o criterio do pessoal a que tem sido confiada essa magistratura, evitou, até hoje, em 

geral, esse inconveniente, abstendo-se o tribunal de exercer as suas pesquizas em assumptos alheios ás 

finanças do Estado. Mas não é de bom aviso insinuar no organismo de uma instituição um principio de 

conflicto com outras, confiando o remedio do mal organico a prudencia accidental dos individuos que a 

representarem. Melhor é encerrar a nova autoridade no limite natural das necessidades que a reclamam, isto 

é, reduzir a superintendência preventiva do Tribunal de Contas aos actos do governo, que possam ter relação 

com o activo ou o passivo do Thesouro. Estabelecida esta resalva, o modelo italiano é o mais perfeito”. 

Registre-se que foram com estes contornos que a Corte de Contas brasileira foi criada. Ver também: 

BARROSO, Luís Roberto. Tribunais de Contas: algumas competências controvertidas. In: ______. Temas de 

Direito Constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006. Tomo I. p. 223-240; e BARROSO, Luís 

Roberto. Tribunais de contas: algumas incompetências. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 

203, Editora Renovar, jan/mar. de 1996.. 
247 Interessante abordagem é feita em: JURKSAITIS, Guilherme. Contratação Direta: análise crítica do 

sistema e o caso dos serviços advocatícios. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Direito, São Paulo, 2013. p. 119. O referido autor menciona que: “[...] identificar a 

licitação com o regime legal da Lei 8.666/93 é um equívoco. O vício de origem dessa lei é justamente o seu 

grande trunfo de se pretender aplicável a toda a Administração Pública e em todas as circunstâncias. Esse 

olhar enviesado, que tudo lê e interpreta através da Lei 8.666/93, contaminou o sistema das contratações 

públicas no Brasil. O surgimento de inúmeros regimes alternativos é um indicativo dessa constatação. Mas 

esses regimes mantiveram a sua aplicação subsidiária, preservando a lógica da Lei 8.666/93, exceto pelo 

RDC [...]” (grifo nosso). 
248  JURKSAITIS, Guilherme. Contratação Direta: análise crítica do sistema e o caso dos serviços 

advocatícios. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, 
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imperativos da LGL, ignorando suas distorções e os problemas que os regimes alternativos 

procuraram corrigir. De fato, é premente a necessidade de uma ampla reforma no sistema 

brasileiro de licitações e o estudo empírico deste trabalho demostra que o instituto da 

contratação direta precisa ser revisto na própria LGL.  

A nosso ver, portanto, a maior ajuda que podemos conceder ao gestor público é 

alertá-lo no sentido de que o seu problema maior é enfrentar a própria LGL e a sua 

interpretação enviesada realizada pela Corte de Contas, a qual pretende ver os princípios 

licitatórios presentes em qualquer contratação pública249. Em outras palavras, seu problema 

é passar pelo crivo de uma interpretação da LGL que engessa suas práticas e atividades.  

Outro alerta fundamental é para que o gestor público tenha prévia ciência de que a 

sanção mais comum imposta pelo TCU quando detectadas irregularidades nas contratações 

diretas, levando à reprovação das contas nos processos de prestação de contas e de tomada 

de contas dos administradores públicos, é a multa.  

Cabe destacar, ainda, como bem apontaram FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES 

NETO e JULIANA BONACORSI DE PALMA
250 , que um dos impasses do controle da 

Administração Pública no Brasil é, como foi por esses autores intitulado, a “gestão de 

defesa: o administrador de boa-fé refém do controle”. Explica-se.  

Na lição dos referidos autores, pela presunção de ilegalidade da Administração 

Pública, em regra compartilhada pelas instituições de controle, qualquer medida 

administrativa mais arrojada é vista com desconfiança. Outrossim, a burocracia dispõe de 

uma cultura própria, da qual decorrem rotinas usualmente praticadas pelos funcionários 

públicos.  

Nesta toada, espera-se que o Poder Público atue de modo uniforme, conformando-

se à letra da lei (“administrar é aplicar a lei de ofício”). Fato é que o controle formal vê 

interesses escusos em qualquer ação administrativa que destoe das fórmulas rotineiras e, 

                                                                                                                                                                 
São Paulo, 2013. p. 119. O referido autor conclui no sentido de que sofisticar o procedimento previsto no art. 

26 da Lei 8.666/93, para que considere as diferenças entre as variadas hipóteses de contratação direta no 

momento da contratação, é tarefa das mais importantes. Para ele, é medida salutar estabelecer procedimentos 

simplificados de seleção como alternativa à contratação direta em geral, sem cair no erro de querer impor a 

esses procedimentos simplificados todas as exigências da Lei 8.666/93. A doutrina jurídica e os órgãos de 

controle – Ministério Público, Tribunais de Contas e Poder Judiciário – precisam aceitar que licitação não é 

sinônimo de Lei 8.666/93, ou a contratação direta só vai crescer e o poder público usará cada vez menos da 

licitação. 
249  Carlos Ari Sundfeld e André Janjácomo Rosilho pertinentemente questionam: onde está o princípio 

universal da licitação? Ver: SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André Janjácomo. Onde está o princípio 

universal da licitação?. In: Carlos Ari Sundfeld; André Rosilho. (Org.). Contratos Públicos e Direito 

Administrativo. 1 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. p. 19-38. 
250 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Os sete impasses do controle 

da Administração Pública no Brasil. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de (Org.). 

Controle da Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2017. p. 31-33. 
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tendo essa premissa em mente, o gestor público teme o risco de ser responsabilizado 

pessoalmente por uma decisão “criativa”, a qual pode ser lida como ímproba pelo 

controlador.  

Desta forma, há situações em que o gestor público realiza um certame licitatório 

ainda que o caso concreto admita dispensa ou inexigibilidade, pois receia que a motivação 

para contratação direta não seja compartilhada pelo controlador e, como consequência, 

venha a responder pessoalmente pelo “ilícito”. Vale o risco pessoal? Como colocam os 

referidos autores, essa é a pergunta que os gestores públicos de boa-fé se fazem. 

Sendo assim, a mensagem final que gostaríamos de transmitir para os 

administradores públicos é a de que se policiem para não praticarem essa gestão pública de 

defesa, em detrimento de uma gestão pública proativa, endereçando a motivação do ato 

administrativo pela situação concreta que enseja a atuação administrativa e não ao 

controlador externo.  

Ao fim e ao cabo, sabemos que os “medos” e os “temores” dos gestores públicos 

são legítimos e se confirmam pela postura enviesada do TCU ao analisar as contratações 

diretas. Contudo, acreditamos que a Corte de Contas ao verificar a boa-fé do gestor e, 

ainda, tendo em conta que o intérprete primeiro das normas administrativas é a própria 

Administração Pública, e não o controlador, deverá evoluir no sentido de prestar deferência 

às soluções inovadoras e criativas dos gestores públicos. Mais uma vez, sabemos que 

esperar essa evolução na postura do TCU não é tarefa fácil, mas apenas por este meio 

vislumbramos atitudes e posturas menos receosas dos gestores. 

 

5.3 Mais perguntas e questionamentos: futuras linhas de pesquisa 

 

Como inspiração para iniciar esta seção temos em mente o ensinamento de JAMES 

MADISON, em O Federalista, n. 51:  

 
Ao construir-se um governo – integrado por homens que terão autoridade 

sobre outros homens – a grande dificuldade está em que se deve, 

primeiro, habilitar o governante a controlar o governado e, depois, 

obriga-lo a controlar-se a si mesmo. A dependência em relação ao povo é, 

sem dúvida, o principal controle sobre o governo, mas a experiência nos 

ensinou que há necessidade de precauções auxiliares [...].  

 

Esta inspiração é pertinente, pois o tema do controle é apaixonante e infinito. 
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Assim, esta seção tem como missão apresentar as perguntas, os questionamentos 

(os quais ficaram em aberto em nosso trabalho por não serem o seu foco) e, em 

consequência, as futuras linhas de pesquisa que vislumbramos na temática do controle 

externo pelo TCU e das contratações diretas. Vamos a eles: 

 

1) Linha de pesquisa com foco no desenho institucional do TCU na visão da ciência 

política. 

 

Encontramos estudos relevantíssimos que analisam a importância do TCU no 

sistema institucional de controle de contas por meio da modelagem de seu desenho 

institucional251. 

Como exemplar desta linha de pesquisa, gostaríamos de mencionar o trabalho de 

THIAGO DO NASCIMENTO FONSECA
252, o qual concluiu que  

 
[...] O desenho institucional do Tribunal não dispõe somente de várias 

atribuições ligadas às três dimensões de controle – fiscalização, 

julgamento e sanção –, como também prevê dispositivos que buscam 

assegurar autonomia e independência institucional. Todavia, a 

importância da instituição vai além dos amplos traços do seu desenho 

institucional. Nos últimos quinze anos, o número de condenados pelo 

TCU se manteve elevado e quase dobrou. O presente trabalho pretendeu 

analisar o desempenho do Tribunal de Contas da União a partir de 

variáveis políticas e institucionais. Investigar o aumento ou diminuição 

das ações empreendidas pelo Tribunal não é a única estratégia para 

investigar seu desempenho. A variação das chances e da probabilidade 

das contas serem fiscalizadas e julgadas como irregulares foi utilizada 

como indicativo da variação de desempenho. Nossa principal conclusão é 

que variáveis políticas ligadas ao perfil dos ministros do Tribunal são 

menos importantes para a variação da probabilidade das contas serem 

julgadas como irregulares do que variáveis institucionais vinculadas à 

iniciativa de fiscalização [...]. 

 

                                                      
251 Neste sentido, ver: SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e Rotina no Tribunal de Contas da União. Konrad 

Adenauer Stifung, São Paulo, 2000; SPECK, Bruno Wilhelm. Tribunais de Contas. Revista Gestão e 

Controle, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 2013; SPECK, Bruno Wilhelm. Estreitar o 

relacionamento entre Tribunais de Contas Estaduais com o Poder Legislativo: uma estratégia para aumentar a 

eficácia da auditoria governamental nos Estados brasileiros. Revista TCE, p. 100-111, 2013; e SPECK, Bruno 

Wilhelm. Estratégia para melhorar o relacionamento entre Tribunais de Contas Estaduais com a Sociedade 

Civil: uma estratégia para aumentar a eficácia da auditoria governamental nos Estados brasileiros. Revista 

TCE, p. 91-99, 2013. 
252 FONSECA, Thiago do Nascimento. Tribunal de Contas da União: regras institucionais e fatores políticos 

na explicação de seu desempenho. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2015. p. 134-139. 
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O trabalho do referido autor sinaliza para diversas linhas de pesquisa com o 

objetivo de que se desvende a seguinte indagação: como o TCU – a maior instituição 

brasileira de controle de contas – conduz os seus trabalhos?  

Por fim, como contribuições relevantes que o mencionado autor deixou para 

descrever o desenvolvimento do desenho institucional do TCU na visão da ciência política, 

mencionamos:  

 

a) O quadro elaborado pelo autor em que classifica os traços do desenho 

institucional do TCU 

Figura 8 

 

Fonte: FONSECA, Thiago do Nascimento. Tribunal de Contas da União: regras institucionais e 

fatores políticos na explicação de seu desempenho. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência 

Política) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São 

Paulo, 2015. 

 

b) A menção que o autor faz para os dois elementos que marcaram decisivamente 

o processo constituinte no que diz respeito ao modelo institucional de controle 

externo de contas. Coloca que, em primeiro lugar, o TCU contava com um 

importante recurso: experiência institucional sobre o controle de contas. Essa 
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experiência institucional, que a maior parte dos políticos profissionais não 

possuía, motivou os constituintes a manter o TCU com um amplo leque de 

atribuições, para manter um sistema de controle externo eficiente. No entanto, 

estabeleceram limites ao Tribunal, principalmente na direção de aplicar ajustes 

para limitar sua autonomia. Este resultado só pôde ser efetivado por meio da 

cooperação entre os maiores partidos independentemente de sua posição no 

espectro ideológico e através da mobilização de suas bancadas. Ademais, 

menciona que, em segundo lugar, a vitaliciedade foi reinserida na CF/88 por 

pressões do TCU e devido ao apoio de forças ligadas a antiga Arena. Tanto os 

relatores da segunda Comissão e da Comissão de Sistematização quanto a 

maioria dos constituintes em Plenário foram contrários à vitaliciedade. O único 

fator observável que ocorreu antes das votações em plenário e que poderia 

alterar o resultado foi a ameaça feita pelo TCU através da “Operação 

Transparência”, que supostamente fiscalizaria ações de quase todos 

congressistas. 

 

2) Linha de pesquisa com foco na modelagem do aprimoramento do controle 

externo realizado pelo TCU 

 

A presente linha de pesquisa tem inspiração no trabalho de ÁLVARO GUILHERME 

MIRANDA
253, que analisou o perfil do TCU de 1890 a 2013. O referido autor conclui que: 

  

[...] os tribunais de contas enfrentam hoje o dilema de se adequarem e se 

transformarem diante das rápidas mudanças e demandas da sociedade 

contemporânea. Mais do que isso, dilemas numa situação em que sua 

própria transformação não seria possível somente a partir de ações 

endógenas de forma isolada em relação à estrutura institucional mais 

ampla do Estado. São dilemas que se caracterizam pelo contraste entre 

seu poder de fiscalização adquirido ao longo das últimas duas décadas e o 

                                                      
253 MIRANDA, Álvaro Guilherme. Desenho institucional do Tribunal de Contas no Brasil (1890 a 2013): da 

legislação simbólica ao “gerencialismo público” do ajuste fiscal. 2013. Tese (Doutorado em Políticas 

Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, 

Rio de Janeiro, 2013. p. 236. O referido autor ao traçar os paradoxos dos tribunais de contas brasileiros, 

menciona que, durante a fundação da República, o Brasil copiava o modelo francês, mas os franceses 

consideravam que a criação brasileira era uma originalidade em face da forma federativa de governo. A 

contradição dizia respeito à constitucionalização simbólica entre ser ou não ser um controle externo efetivo e 

verdadeiro que acabou marcando toda a trajetória republicana da instituição. Mimetismo e 

constitucionalização simbólica acabaram se interpenetrando na atualidade de uma atmosfera de supostos 

princípios absolutos e consensuais de controle externo baseados em valores e prescrições de instituições 

superiores de controle internacionais. Registra-se, por fim, que parcela do trecho acima transcrito já foi 

exposta em nosso item 2.4. 
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ambiente institucional que lhe impõe freios para inovações institucionais 

mais efetivas e pragmáticas. Exemplos são a falta de poder para executar 

suas próprias decisões, bem como a ausência de um discurso 

identificável, além de sua ontologia nebulosa em relação aos problemas 

da representação política. 

 

 

Diante desta perspectiva, uma futura linha de pesquisa seria encontrar respostas 

para os desafios que vivencia o TCU nos dias de hoje, de modo a aprimorar o controle 

externo por ele realizado.  

 

3) Linha de pesquisa com foco na análise de uma eventual atuação expansionista do 

TCU, diante das competências que lhe foram previstas pela legislação vigente 

  

Esta linha de pesquisa tem inspiração no recente trabalho de ANDRÉ ROSILHO
254. O 

referido autor se dispôs a responder as seguintes indagações: 1) Quais são as possibilidades 

e limites do controle pelo TCU à luz das competências que lhe foram previstas pela 

legislação vigente?; e 2) Estaria o TCU interpretando suas competências de modo a 

expandir suas possibilidades de controle?   

Em brevíssima síntese, o referido autor concluiu que a CF/88, ao genericamente 

autorizar o TCU a realizar fiscalizações operacionais e a utilizar novos parâmetros de 

controle, sem definir com clareza suas possibilidades e limites, deu ensejo a leituras 

ampliativas de suas competências e atribuições. Ademais, destacou que a lógica na qual o 

legislador se escorou para construir as normas que disciplinam as competências e 

atribuições do TCU — responsáveis por ampliar substancialmente seu espaço de atuação 

ao não lhe fixar limites muito precisos às suas possibilidades de controle —, apesar de, do 

ponto de vista jurídico, não ser a mais adequada para a construção de políticas públicas de 

controle, cumpriu um papel historicamente relevante: o de fortalecer o Tribunal.  

Ainda, o mencionado autor corroborou que hoje o TCU ocupa espaço de destaque 

no cenário das instituições de controle brasileiras e que é fundamental que assim seja, pois 

a ele foi atribuído papel singular no ambiente do controle externo.  

No entanto, colocou que, passados quase 30 anos da promulgação da Constituição 

de 1988, seria chegado o momento de repensar a trajetória da instituição, equalizando 

eventuais distorções geradas por uma radicalização do controle, possível por conta das 

características da legislação.  

                                                      
254 ROSILHO, André. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União. 2016. Tese 

(Doutorado em Direito) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, São Paulo, 2016. p. 324-325. 
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Por fim, afirmou que não parece aceitável que o Tribunal se fortaleça ao custo da 

erosão dos parâmetros normativos voltados a balizar suas atividades. Afinal, o exercício de 

controle completamente desvinculado de qualquer regra jurídica é arbítrio e arbítrios não 

são tolerados pelo Direito, nem mesmo em prol das boas causas. Seria preciso que o 

resultado global da atividade de controle do TCU tivesse saldo positivo, mas a um custo 

aceitável, parecendo-lhe imprescindível, pois, que o intérprete do Direito fizesse uma 

leitura juridicamente consistente da legislação, levando a sério as possibilidades e os 

limites do controle por ela fixados. 

Diante desta relevantíssima contribuição de ANDRÉ ROSILHO apontamos como uma 

futura linha de pesquisa o desenho de um estudo empírico de casos concretos analisados 

pelo TCU para se comprovar a eventual atuação expansionista do TCU, diante das 

competências que lhe foram previstas pela legislação vigente. Não temos certeza da 

viabilidade deste estudo, pois o recorte metodológico das decisões do TCU a corroborar tal 

tese não nos parece tarefa fácil. 

 

4) Linha de pesquisa com foco na análise do conteúdo das recomendações e das 

determinações exaradas pelo TCU e de seus respectivos acompanhamentos via Secretaria 

de Controle Externo (Secex) da Corte de Contas 

 

Como linha de pesquisa frutífera destacamos o estudo empírico (via análise de 

casos concretos do TCU) das recomendações da Corte de Contas para adoção de 

providências internas preventivas e das determinações do TCU de adoção de providências 

corretivas (com base no artigo 250, do Regimento Interno do TCU, em especial, em seus 

incisos II e III) aos gestores públicos (atuando como longa manus da Administração 

Pública) para que as contratações diretas futuras se adequassem ao que o TCU entende 

como contratação regular. 

Trata-se, para nós, de uma pesquisa que traria conclusões importantes sobre a 

eficácia das recomendações e das determinações exaradas pelo TCU. A nosso ver, a 

hipótese seria a de que tais recomendações e determinações são exemplos criteriosos e 

efetivos de controle preventivo exercido pela Corte de Contas, muito mais racionais do que 

a sanção de multa imposta na maioria esmagadora dos casos concretos analisados em 

nosso trabalho. 

Não encontramos nenhuma dissertação de mestrado ou tese de doutorado que tenha 

adotado tal proposta. Ao mesmo tempo, destacamos que temos em conta a dificuldade de 
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realização de pesquisas empíricas que visem a medir a efetividade de instrumentos 

jurídicos. 

 

5) Linha de pesquisa com foco no estudo dos porquês das divergências entre as 

unidades técnicas (Secex, por exemplo) e o voto dos ministros relatores 

 

A nosso ver, uma pesquisa empírica frutífera seria analisar os acórdãos do TCU em 

que há divergência entre o posicionamento da unidade técnica (Secex, por exemplo) e o 

voto do ministro relator. Ou seja, o objetivo seria entender e explicar quais são os motivos 

que levam os ministros relatores a não levarem em consideração o parecer da unidade 

técnica. Seria por que verificaram algum erro material da unidade técnica? Seria por que 

divergem em relação à interpretação de determinado dispositivo legal? 

Para nós esta pesquisa traria conclusões essenciais, de modo a contribuir para o 

aprimoramento das unidades técnicas dos tribunais de contas brasileiros. Não encontramos 

nenhuma dissertação de mestrado ou tese de doutorado que tenha adotado tal proposta. 

 

6) Linha de pesquisa com foco no estudo do porquê do elevado número de acórdãos 

do TCU em que não se encontram divergências – debates jurídicos – entre os ministros 

presentes 

 

Para nós, uma indagação que restou sem análise precisa (apenas fizemos 

elucubrações) seria responder quais os motivos do elevado número de acórdãos do TCU 

em que não se encontram divergências – debates jurídicos – entre os ministros. Em outras 

palavras, o trabalho seria desenhar uma pesquisa que pudesse explicar a imensa 

unanimidade nas decisões do TCU. 

Não encontramos nenhuma dissertação de mestrado ou tese de doutorado que 

adotou tal proposta. Ao mesmo tempo, destacamos que temos em conta a dificuldade de 

criar um método de estudo criterioso e rígido a responder tal indagação, sem partir para 

especulações. 

 

7) Linha de pesquisa com foco na análise do perfil dos ministros do TCU 

 

Chamou a nossa atenção ao longo da pesquisa o perfil altamente técnico dos atuais 

ministros do TCU. Verificamos longas carreiras técnicas e vasta experiência no próprio 
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TCU antes de se tornarem ministros. Neste sentido, vemos como relevante verificar como 

o perfil dos ministros do TCU influencia as decisões das Cortes de Contas.  

Mais uma vez, não seria tarefa fácil medir tal influência, mas vemos esta linha de 

pesquisa como frutífera, desafiadora e que pode trazer conclusões valiosas sobre o TCU. 
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