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RESUMO 

Esta monografia tem por escopo analisar a atuação do Tribunal de Contas no controle 
externo das Parcerias Público-Privadas mediante a incidência das recomendações 
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao longo da presente obra, procurar-se-á 
demonstrar características peculiares do órgão e dos institutos indicados acima. Para 
tanto, serão apresentadas as origens (nacional e internacional) das Parcerias Público-
Privadas, a sua implantação no Brasil, o contexto histórico do momento, seus aspectos 
gerais e as críticas ao modelo criado. Com relação ao Tribunal de Contas, o 
procedimento será o mesmo: discussão acerca da origem, da função do controle externo, 
de suas espécies e o seu papel no ordenamento jurídico brasileiro. Por último, far-se-á 
breve estudo dos institutos presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrando 
sua vinculação com o controle externo das Parcerias Público-Privadas pelo Tribunal de 
Contas. É importante ressaltar que o conjunto da obra apresenta relação sistêmica, ou 
seja, os assuntos abordados mantêm-se inter-relacionados. E isso ajuda na compreensão 
final do propósito da obra, quando chega-se à conclusão de que essa forma de controle 
externo é importante para a sociedade. E essa importância foi também demonstrada 
através da efetiva possibilidade de participação popular na fiscalização das Parcerias 
Público-Privadas. Pôde-se concluir, assim, que o ordenamento jurídico pátrio permite a 
atuação dos cidadãos e promove, em última instância, a democracia. 

Palavras-chave: Tribunal de Contas. Controle externo. Fiscalização. Parcerias Público-
Privadas. Lei de Responsabilidade Fiscal. Participação popular. 



ABSTRACT 

The aim of this monography is to analyze the acting of the Account Court in the 
external control of the Private Finance Initiative (PFI) in accordance with the 
recomendations displayed in the Tax Responsibility Law. Throughout the work, there is 
the intention to demonstrate particular characteristics of the institution and of the 
institutes pointed above. For that, the origins (national and international) of the Private 
Finance Iniciative, its introduction in Brazil, its history’s moment context, its general 
features and the criticism of the created model. Regarding Account Court, the procedure 
will be the same: discussion about the origin, the function of external control, its types 
and its role in the brazilian legal system. For last, a quick study about the institutes 
foreseen in the Tax Responsibility Law will be done, in order to demosntrate its 
connection to the external control of the Private Finance Institue by the Account Court. 
It is important to remember that this whole work presents a systematic relation, that is to 
say, the discussed subjects keep theirselves interconnected. And that helps to finally 
comprehend the work’s purpose, leading to the conclusion that this way of external 
control is very important to the society. Furthermore, this importance was also 
demonstrated by the effective possibility of citizens’ participation in the PFI’s 
supervising process. Therefore, all the arguments discussed lead to the conclusion that 
the brazilian legal system allows citizens’ acting and promotes, consequently, the 
democracy.  

Keywords: Account Court. External control. Supervising. Private Finance Initiative. 
Tax Responsibility Law. Citizens’ participation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O momento atual de nosso País é delicado. Na verdade, o é há muito tempo. E os 

fatos históricos, por si só, comprovam essa afirmação. Afinal, não se pode negar que, 

desde que os portugueses aqui chegaram, não foi registrado qualquer momento de 

prosperidade plena, de desenvolvimento exemplar da nação ou mesmo de sucesso 

incontestável da sociedade. 

Contudo, não se pode também dizer que não houve qualquer sinal de melhoria. 

Apesar dos muitos problemas e das inúmeras adversidades, o Brasil mostrou que 

evoluiu. Isso, de certa forma, reflete a maior característica do povo brasileiro: a 

perseverança, mesmo diante das dificuldades. 

Nosso país ainda está muito aquém do desejável. O progresso brasileiro tem sido 

alcançado a muito custo, de forma bastante lenta. Mas isso não é culpa da sociedade. 

Mesmo porque não é justo que se exija grandes intervenções de um povo que, em sua 

maioria, não tem boas condições de moradia, saúde e, principalmente, de educação. 

Ainda, não é razoável culpar uma sociedade que não é politizada (no sentido de ter 

conhecimento e consciência sobre a importância do processo político). 

Como já se disse, o Brasil tem apresentado sinais de melhoria. É difícil 

imaginar, em meio à tendência paternalista e protecionista de nossa política, a 

destituição de um Presidente de República brasileiro de seu cargo. Mas isso aconteceu. 

Nunca se imaginara a prisão de grandes banqueiros, de pessoas importantes, de 

indivíduos de alto poder aquisitivo. E isso, no entanto, não aconteceu. Na verdade, vem 

acontecendo. 

Para verificar essa situação, não é preciso o acompanhamento extenuante dos 

noticiários. Basta assistir a qualquer telejornal durante dez minutos e já se sabe de 

alguma notícia bombástica: “um banqueiro foi preso”, “um grande empresário será 

julgado por vultoso volume de sonegação de impostos”, “notável político foi acusado de 

envolvimento com desmatamento e comércio ilegal de madeira”.      
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Estes são apenas poucos exemplos que demonstram a evolução da sociedade 

brasileira. Representa pouco, ainda. Mas já é um avanço. As denúncias recorrentes 

comprovam que a nação deixou a velha posição paternalista e que agora migra para o 

pólo oposto, qual seja, o da justiça. E, nesse meio de denúncias, nada mais justo do que 

apurar os prejuízos causados e aplicar as devidas penas aos responsáveis. 

Assim, não haveria momento mais oportuno para falar sobre os Tribunais de 

Contas e sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000) em sede de controle 

externo e de responsabilização no tocante aos atos praticados quando da execução dos 

projetos de Parceria Público-Privada. 

Para tanto, procurou-se segmentar a presente explanação em três momentos: das 

Parcerias Público-Privadas, do Controle Externo da Administração Pública e do 

Controle Externo das Parcerias Público-Privadas pelos Tribunais de Contas e a sua 

relação com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No primeiro momento, as PPP’s, como são costumeiramente chamadas as 

parcerias público-privadas, foram analisadas em âmbito nacional e mundial, abordando-

se fundamentalmente o retrospecto do seu surgimento. Em seguida, são apresentadas as 

características e peculiaridades das parcerias. Por fim, são elencadas algumas críticas a 

respeito das PPP’s. 

Quanto ao controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, a sistemática foi 

a mesma: apresentação da evolução histórica nos planos nacional e mundial, espécies e 

características do controle externo e o exercício dessa atividade pelos órgãos 

constitucionalmente competentes. 

Finalmente, o desfecho do presente trabalho ocorreu com a fusão dos três 

subtemas. Através da análise conjunta, demonstrou-se a possibilidade de controle 

externo exercido pelos Tribunais de Contas junto às Parcerias Público-Privadas, além da 

aplicação dos comandos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal como forma de 

responsabilização dos agentes causadores de dano. 



 

2 Das Parcerias Público-Privadas 

2.1 Origem 

2.1.1 No plano internacional 

Antes de iniciar a trajetória evolutiva das parcerias público-privadas no território 

estrangeiro, é necessário que se faça uma breve incursão na História Mundial. Voltando 

ao fim do século XVIII, pode-se dizer que, à época, ainda imperava o Estado 

absolutista. Nesse modelo de governo, o monarca usufruía gratuitamente, e de forma 

abastada, de todo o aparelho e recursos estatais.  

Na Europa Continental, a França era a representante clássica do citado modelo. 

Nele, além do monarca, a nobreza também gozava das benesses proporcionadas pelo 

Estado, obtidas através da exploração das classes menos favorecidas, inclusive a 

burguesia. Contudo, essa mesma classe, indignada com a exploração e impedida de 

usufruir o luxo ostentado pelo monarca e pela nobreza, criou novas ideologias e, através 

da luta conjunta, consubstanciada na Revolução Francesa (1791), conseguiu alcançar o 

poder. 

A partir de então, o que se percebeu foi a implementação de normas que 

previssem as liberdades individuais dos cidadãos, evitando-se assim o retrocesso ao 

absolutismo. Ao mesmo tempo, surgiram também teorias que pugnavam pela não-

intervenção do Estado na economia, defendendo que as leis do mercado regulariam por 

si só, de forma autônoma, as relações comerciais. 

Porém, a busca exagerada pelo lucro e a prática livre das atividades econômicas 

proporcionou um duro golpe no capitalismo. O crack da bolsa de Nova Iorque, em 

1929, quase acabou com a ordem econômica então vigente. Foi necessário, após isso, o 

remodelamento do sistema econômico mundial. Assim, foi dada ao Estado a 

responsabilidade pela condução da economia, através do intervencionismo, tudo como 

forma de regular o mercado e evitar crises desastrosas e que trouxessem sérios 
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problemas para a população, para os comerciantes e para o próprio governo. 

Denominou-se essa figura intervencionista de Estado Social. 

No entanto, o capitalismo sofre novamente outro golpe. A partir da década de 

70, com a crise do petróleo, constatou-se que os recursos do Estado não eram infinitos e 

que o mesmo não tinha mais capacidade de financiar todos os projetos e em todas as 

áreas. A solução encontrada foi a limitação da atuação do Estado, ao qual ficou o 

encargo de regular as atividades econômicas com o objetivo de evitar abusos e também 

novas crises. Desta feita, surgiu o neoliberalismo. 

Juntamente com o neoliberalismo, surgiu também o que se convencionou 

chamar de globalização. Através dessa tendência mundial, os Estados passaram a ter 

maior interação no campo comercial. Na verdade, essa tarefa não era realizada pelos 

Estados propriamente ditos, mas pelos setores empresariais que movimentavam a 

economia global. 

Na tentativa de melhor definir o termo globalização, traz-se à colação a opinião 

de Antônio Corrêa de Lacerda1: 

Há muita polêmica sobre o que é globalização. Mas se pode resumir seu 
conceito como a significativa expansão do comércio internacional e dos 
fluxos de capitais, tudo isso concomitante ao excepcional avanço tecnológico, 
especialmente o advento da telemática, ocorrido com maior intensidade a 
partir de meados dos anos 1980. 

À luz desse novo modelo, o Estado neoliberal deixou o posto de financiador e 

passou a operar em conjunto com a iniciativa privada. Em outras palavras, iniciaram 

uma espécie de parceria. E foi a partir dessa operação conjunta que surgiu, na Inglaterra, 

no início da década de 90, o sistema de parcerias público-privadas, nestes termos. Isso 

porque a idéia de cooperação entre poder público e capital privado há muito já era 

aplicada. Como exemplo, basta citar a construção, manutenção e exploração das termas 

e dos mercados da Roma antiga. A própria Inglaterra, em pleno século XII, já 

comungava dessa idéia primária ao conceder a um banco italiano a exploração de uma 

mina de prata durante certo período de tempo e depois reaver os direitos sobre o 

negócio. 

Na prática retomada pelo País Britânico, o Estado buscava fornecer serviços de 

melhor qualidade e em maior quantidade. Porém, desprovido de recursos suficientes, era 

impossível que concretizasse essa política sozinho. A solução, então, foi aliar-se ao 

setor privado através da implementação de parceria público-privada. A tal parceria, 
                                                 
1 LACERDA, Antônio Corrêa de. Globalização e investimento estrangeiro no Brasil, p. 8. 
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conhecidas na origem como Private Finance Initiative (PFI), eram modelos que 

dividiam as obrigações e os resultados advindos desse acordo entre Estado e iniciativa 

privada. Assim, além dos lucros, os parceiros rateavam também os investimentos, os 

riscos e as responsabilidades. 

Porém, o País Britânico só alcançou o sucesso por volta de 1995, após a 

centralização e padronização dos contratos. Além disso, decidiu também canalizar as 

parcerias para setores específicos de atuação, no caso, a saúde e a educação. Dessa 

forma, conseguiu otimizar os investimentos e propiciar um considerável avanço no 

sistema de parcerias público-privadas e nas áreas destinadas aos investimentos. 

Além da Inglaterra, são também adeptos desse sistema os países de Portugal, 

Espanha, Itália, Holanda, Austrália, Japão e África do Sul, dentre outros. 

2.1.2 No ordenamento jurídico pátrio 

O Brasil, na questão das parcerias público-privadas, guardadas as devidas 

proporções, tem história semelhante à do País Inglês, principalmente no tocante à 

seqüência das fases comerciais (Estado Liberal, Estado Social e Estado Neoliberal). O 

que se deve considerar, inicialmente, é que nosso país não vivenciou de forma intensa 

os relatos descritos pela História Mundial. Na verdade, ele mais sofreu com as crises 

mundiais do que tirou proveito das possibilidades de enriquecimento e desenvolvimento 

(a exemplo dos países europeus, através das grandes navegações, do imperialismo e da 

Revolução Industrial). 

É redundante dizer que o Brasil padeceu das drásticas conseqüências advindas 

da quebra da Bolsa de Nova Iorque, até porque foi uma crise cujos prejuízos atingiram 

todo o mundo capitalista. Da mesma forma, também é redundante dizer que aderiu ao 

Estado Social e que, da mesma forma que muitos outros países, sofreu com a crise do 

petróleo (década de 1970) e instituiu o neoliberalismo. 

Nessa época, entra 1964 e 1984, nosso país era dominado por um regime de 

exceção: a ditadura militar. Durante esse período, a dívida externa aumentou 

significativamente. No entanto, a mesma já vinha crescendo desde 1950, quando o então 

Presidente da República, Juscelino Kubtischek, amealhou empréstimos internacionais 

com o propósito de trazer o desenvolvimento para a nação. Seguindo o mesmo caminho, 

os militares governantes, aliados aos Estados Unidos, não hesitaram em continuar 

obtendo empréstimos e, conseqüentemente, afundando o país. Não se pode negar que 
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houve significativo desenvolvimento; contudo, não se pode deixar de ressaltar que foi a 

um preço muito alto. 

Sem recursos, o Brasil, seguindo a febre do neoliberalismo, passou a se desfazer 

dos seus bens com o intuito de arrecadar fundos, a curto prazo, para a implementação de 

políticas públicas e, ao mesmo tempo, para ocupar apenas a posição de regulador do 

mercado. Apenas a título ilustrativo, é interessante expor os dados descritos por Antônio 

Corrêa de Lacerda2: 

Os investimentos das estatais federais, tradicionalmente um dos motores do 
desenvolvimento em períodos anteriores, foram reduzidos de 5% do PIB, no 
final da década de 1970 e início da de 1980, para 1,5% do PIB, no final da 
década de 1980. 

No entanto, apesar da necessidade de captação de recursos, o que se viu foi a 

entrega graciosa das empresas públicas. Como resultado, verificou-se que foi uma 

estratégia mal planejada, pois o governo, além de ter alienado os bens, não arrecadou o 

valor devido e em montante suficiente para arcar com as despesas de necessidade 

pública. 

Após encerrada a fase de “entrega” de suas empresas ao setor privado, o Estado 

Brasileiro enfim decidiu, embora tardiamente, adotar o modelo de parcerias público-

privadas. E isso ocorreu através da Lei nº 11.079, promulgada em 2004. Assim, o país 

parte para uma nova era do mercado, um período em que prevalece o investimento 

conjunto de capitais públicos e privados, tudo com o escopo de fornecer mais serviços e 

de melhor atender a população. 

Não se pode deixar de ressaltar, contudo, que a experiência brasileira, em termos 

de atuação conjunta entre setores público e privado, não é exclusividade das parcerias 

público-privadas (como entendidas hoje). Já na época do Brasil colonial, as capitanias 

hereditárias, através de sua política de ocupação territorial e de produção, 

representavam, de certa forma, uma parceira entre a Coroa Portuguesa e particulares 

interessados. O próprio Código Civil, de 1916, chegou a prever essa associação entre 

capitais público e privado, à qual foi dado o título de parcerias agrícola e pecuária. 

Atualmente, contudo, tais institutos encontram-se revogados por força das disposições 

constantes do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/1964) e de legislação correlata. 

2.2 Contexto histórico de implantação no Brasil 

                                                 
2 LACERDA, Antônio Corrêa de. Globalização e investimento estrangeiro no Brasil, p. 62 
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A conjuntura econômica mundial fala por si só: não é preciso ser um perito em 

economia para perceber e entender a crise enfrentada por todos os países nos últimos 

dias. E isso é fruto da crescente globalização. Nos dias de hoje, principalmente, as 

dificuldades que desestabilizam as grandes potências refletem em todos os Estados 

internacionais, desenvolvidos ou não. Obviamente que a intensidade não é 

uniformizada, chegando a variar em decorrência de diversos fatores (graus de 

desenvolvimento, de estabilidade, de dependência econômica, etc). 

No Brasil, portanto, não ocorre de forma distinta. País globalizado que é, está 

sujeito às oscilações do mercado mundial. Além disso, ainda tem que enfrentar as 

dificuldades internas: deficiência do sistema educacional, o desaparelhamento dos 

serviços de saúde, as altas taxas de desemprego, a falta de recursos, o descompromisso 

com a coisa pública, dentre outras. Conseqüência destes e de mais outros aspectos, o 

déficit público obrigou o país a tomar medidas emergenciais. 

No início, partiu-se do Programa Nacional de Desestatização, implementado por 

meio da Lei nº 8.031/1990. Do ponto de vista estrutural, trouxe, a curto prazo, 

benefícios à sociedade. Como exemplo, basta citar os avanços trazidos pelas 

concessionárias ao ramo da telefonia. Contudo, o Estado perdeu divisas e deixou de 

arrecadar fundos. Seguindo essa prática, deu-se continuidade à concessão de serviços 

públicos através da promulgação das Leis de nº 8.987/1995 e nº 9.074/1995, diplomas 

que passaram a determinar as regras para as citadas concessões. 

À época, e a exemplo do que vivemos atualmente, a idéia era retirar 

efetivamente o Estado do mercado e posicioná-lo como ente regulador e fiscalizador das 

atividades econômicas. Isso justifica, por exemplo, as criações da ANATEL (Agência 

Nacional de Telecomunicações) e da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), 

agências reguladoras instituídas em função da privatização das empresas públicas de 

telecomunicação e de fornecimento de energia elétrica. Assim, de acordo com Benjamin 

Zymler e Guilherme de la Rocque3, 

A concessão de serviços públicos buscou atender aos interesses públicos e 
privados, recuperar a infra-estrutura obsoleta e envelhecida, melhorar a 
qualidade dos serviços públicos, permitir a adoção de métodos gerenciais 
privados, diminuir a intervenção direta do estado na atividade econômica e 
ensejar a conversão de parte da dívida pública em participação acionária. 

                                                 
3 ALMEIDA, Guilherme Henrique de La Rocque; ZYMLER, Benjamin. O controle externo das 
concessões de serviços públicos e das parcerias público-privadas, p. 240. 
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Não obstante, as medidas adotadas não foram suficientes para conter o avanço 

do déficit público. Aliada à infra-estrutura decadente e à crise fiscal, a diminuição do 

volume de investimentos na economia realizado pelo setor privado tornou ainda mais 

complexa a conjuntura nacional. Como se observa, a retração da participação pública 

não foi contrabalanceada pelo aumento dos investimentos privados. 

Desse modo, restou ao governo brasileiro repensar o modelo de concessão de 

serviço público como forma de atrair investimentos particulares. É nesse momento, 

então, que surge um modo especial de concessão: a parceria público-privada. 

2.3 Considerações básicas sobre as Parcerias Público-Privadas (PPP’s) 

2.3.1 Marco legal 

Antes de determinar a origem legal das parcerias público-privadas, é necessário 

que se identifique a sua base de fundamentação. Para tanto, recorre-se à Constituição 

Federal, supedâneo normativo de onde se retira, direta ou indiretamente, a validade dos 

institutos presentes em nosso ordenamento jurídico. Para tanto, cite-se o art. 22 da Carta 

Magna: 

CF/88. Art. 22. 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, § 1º, III; 
(...). 

Conforme se observa, a União é o ente privativamente competente para legislar 

sobre a matéria. Apenas esse fato já seria suficiente para chegar-se à conclusão de que 

Estados, Distrito Federal e Municípios devem atender ao diploma legal porventura 

editado pela União. No entanto, quis o legislador constituinte afastar qualquer margem 

de dúvida ou mesmo interpretações tendenciosas acerca do assunto. Nesse sentido, foi 

taxativo quando dispôs que as normas editadas pela União incluiriam as administrações 

diretas e indiretas da própria União e dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Seguindo a ordem cronológica e seqüencial dos fatos, a primeira lei que surgiu a 

respeito das concessões foi a de nº 8.987/1995. E foi exatamente no período em que 

vigorava o Programa Nacional de Desestatização. Embora ocorresse, na prática, a 

alienação das empresas estatais, isso não era condição sine qua non para a consecução 
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da desestatização. Prova disso foi a promulgação da já citada lei, em fevereiro de 1995. 

Através dela, foi disciplinado o regime de concessões e permissões da prestação de 

serviço público. O grande objetivo, nesse período, era retirar o Estado da posição de 

participante da atividade econômica e torná-lo regulador e fiscalizador das empresas 

que atuassem no meio. Assim, ao mesmo tempo em que o Estado reforçaria os cofres 

públicos com o enxugamento das despesas, a sociedade seria beneficiada com os 

investimentos e a maior eficiência de gestão do setor privado. 

Logo em seguida veio à tona a Lei nº 9.074/1995. Da mesma forma que a 

anterior, também dispunha sobre os serviços públicos. No entanto, restringia-se à 

outorga e prorrogação das concessões e permissões, além de outras providências. 

Apesar disso, ainda não havia surgido a idéia das parcerias público-privadas. 

Com o passar dos anos, percebeu-se que os objetivos pretendidos não tinham 

sido alcançados, posto que o volume de investimentos oriundo da iniciativa privada 

tinha diminuído consideravelmente. Assim, através de Projeto de Lei nº 2.546/2003, de 

iniciativa do Poder Executivo, foi dado início à história das parcerias público-privadas 

propriamente ditas. De acordo com a Exposição de Motivos4 do referido Projeto,  

3. A parceria público-privada constitui modalidade de contratação em que os 
entes públicos e as organizações privadas, mediante o compartilhamento de 
riscos e com financiamento obtido pelo setor privado, assumem a realização 
de serviços ou empreendimentos públicos. Tal procedimento, em pouco 
tempo alcançou grande sucesso em diversos países, como a Inglaterra, 
Irlanda, Espanha, Portugal e África do Sul, como sistema de contratação pelo 
Poder Público ante a falta de disponibilidade de recursos financeiros e 
aproveitamento da eficiência de gestão do setor privado. 4. No caso do Brasil, 
representa uma alternativa indispensável para o crescimento econômico, em 
face das enormes carências sociais e econômicas do país, a serem supridas 
mediante a colaboração positiva do setor público e privado. 

Como era de se esperar, o Congresso Nacional, após as devidas alterações sobre 

o Projeto de Lei, decretou e o Presidente da República sancionou a Lei nº 11.079/2004. 

Nascia, então, efetivamente, a parceria público-privada. Após todos esses percalços, 

pode-se enfim chegar ao conceito desse modelo de concessão de serviço público. 

2.3.2 Conceito 

De acordo com art. 2º, caput, da lei que a instituiu, a “Parceria público-privada é 

o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa”. 

No entanto, com um pouco mais de esforço e com esteio no próprio diploma legal, 
                                                 
4 Exposição de Motivos nº 355/2003/MP/MF. 
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pode-se determinar um conceito mais elaborado. Contudo, essa tarefa não foi tão bem 

desempenhada pelos doutrinadores afeitos à matéria. Quanto a esse mister, iniciemos 

com a definição formulada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro5, a qual diz que, 

Para englobar as duas modalidades em um conceito único, pode-se dizer que 
a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que tem 
por objeto (a) a execução de serviço público, precedida ou não de obra 
pública, remunerada mediante tarifa paga pelo usuário e contraprestação 
pecuniária do parceiro público, ou (b) a prestação de serviço de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, com ou sem execução 
de obra e fornecimento e instalação de bens, mediante contraprestação do 
parceiro público.  

Devido à escassez de conceitos robustos, traz-se à colação apenas mais uma 

definição, desta vez idealizada por José dos Santos Carvalho Filho6: 

Dentro dos objetivos da lei, pode o contrato de concessão especial sob regime 
de parceria público-privada ser conceituado como o acordo firmado entre a 
Administração Pública e pessoa do setor privado com o objetivo de 
implantação ou gestão de serviços públicos, com eventual execução de obras 
ou fornecimento de bens, mediante financiamento do contratado, 
contraprestação pecuniária do Poder Público e compartilhamento dos riscos e 
dos ganhos entre os pactuantes.  

Na verdade, e apesar da credibilidade dos dois autores citados, a melhor 

definição seria alcançada pela fusão e incremento dos dois conceitos aqui expostos. 

Portanto, pode-se entender parceria público-privada como um contrato administrativo, 

sob a forma de concessão e especializado nos modelos de concessão patrocinada ou 

concessão administrativa, mediante investimento do setor privado e contraprestação 

do Poder Público, ou deste e de tarifa paga pelo próprio usuário, com o devido rateio 

dos riscos e lucros entre os contratantes, e que tem como objeto obras e serviços 

públicos ou prestação de serviços de valor igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais), cujo período de prestação varia de 5 (cinco) a 35 (trinta e cinco) 

anos e cujo objeto não inclua unicamente o fornecimento de mão-de-obra, o 

fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública, devendo 

atender ainda, subsidiariamente, às disposições das Leis nº 8.666/1993, 8.987/1995 e 

nº 9.074/1995. 

2.3.3 Regime jurídico das PPP’s 

                                                 
5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, p. 161. 
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo , p. 365. 
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As parcerias público-privadas, a par dos comentários já tecidos, podem ser 

entendidas, de forma simplificada, como um acordo firmado entre setor público e setor 

privado. No entanto, essa simples definição não traz elementos elucidativos sobre a 

natureza e regime das PPP’s. No intuito de indicar o regime jurídico das parcerias, é 

necessário que antes seja apresentada a classificação das mesmas de acordo com os 

institutos integrantes do Direito Administrativo. 

 Nesse sentido, o primeiro passo é então enquadrar as PPP’s dentro das 

possibilidades de contrato existentes. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho7, 

são duas as classificações, ambas sob a égide do gênero Contratos da Administração, 

quais sejam, contrato privado da administração e contrato administrativo. No primeiro 

caso, o Estado, ao contratar com o particular, equipara-se a ele em igualdade de direitos 

e obrigações, sem quaisquer privilégios. Assim, ambos os pólos da relação ficam 

sujeitos às regras do Direito Privado, mais especificamente os ramos Civil e Comercial. 

Quanto ao contrato administrativo, a Administração reserva para si normas 

especiais do Direito Público. Desse modo, as normas de Direito Privado só serão 

aplicadas subsidiariamente. Conseqüentemente, o Estado ocupa posição privilegiada 

dentro da relação contratual, gozando de prerrogativas não extensivas ao contratante 

particular. Assim, conclui-se que o contrato administrativo8 é 

O ajuste firmado entre a Administração Pública e um particular, regulado 
basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade que, de 
alguma forma, traduza interesse público. 

Uma vez definida a espécie do Contrato da Administração, resta agora indicar o 

tipo de contrato administrativo. Da mesma forma que a anterior, essa é uma tarefa 

bastante simples. Até porque a própria lei criadora das PPP’s trouxe em seu bojo essa 

classificação. Vejamos: 

Lei nº 11.079/2004. Art. 2º. Parceria público-privada é o contrato 
administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 
(...) 

Contrato administrativo de concessão é, por definição, o acordo avençado entre a 

Administração Pública e o particular, através do qual o Estado (lato sensu), titular de 

algum bem, transfere faculdades relativas ao mesmo para a empresa contratada. A 

                                                 
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo , p. 167-168. 
8   Ibid., p. 169. 
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peculiaridade deste tipo de contrato é que, pelo fato de apenas transferir parcela das 

faculdades, o Estado não perde a titularidade do bem.  

No entanto, a generalidade dos termos utilizados impõe o apontamento dos 

objetos alcançados pelo contrato em apreço. Para esse mister, recorre-se à lição de José 

dos Santos Carvalho Filho9: 

Ocorre que o objeto da concessão pode variar em função das faculdades 
transferidas, e por essa razão é que a doutrina mais autorizada classifica as 
concessões em três modalidades: a concessão de serviço público, a concessão 
de serviço público precedida de execução de obra pública e a concessão de 
uso de bem público. 

É inegável que a parceria público-privada constitua contrato de concessão. 

Apesar disso, as peculiaridades previstas por sua lei instituidora impedem a sua inserção 

nos modelos clássicos já previstos no Direito Administrativo. Como solução, a doutrina 

majoritária convencionou classificar a PPP como contrato de concessão especial. E o 

argumento jurídico foi embasado na própria Lei nº 11.079/2004, a qual faz remissão à 

lei disciplinadora das concessões comuns nos seguintes termos:  

Lei nº 11.079/2004. Art. 3º [...] §2º As concessões comuns continuam regidas 
pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelas leis que lhe são 
correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta lei. (...) 

Assim, percebe-se que o próprio legislador, para diferenciar o novo modelo de 

concessão, qualificou as concessões já previstas no ordenamento jurídico como comuns. 

Desse modo, e a contrario sensu, atribui-se às concessões recém-criadas o predicativo 

especiais. Nesse sentido, o autor anteriormente citado10 afirma que: 

A natureza jurídica desse tipo de ajuste é a de contrato administrativo de 
concessão de serviço público, como, aliás, emana da própria lei (art. 2º). 
Tendo em vista que a lei se refere à concessão comum, regulada pela Lei nº 
8.987/1995, há que se considerar a delegação em foco como concessão 
especial, para distingui-la daquela outra modalidade.  

Uma vez que se trata de contrato administrativo, no modelo de concessão 

especial, a ele devem ser resguardadas todas as peculiaridades previstas na Lei de 

Licitações e Contratos (Lei n° 8.666/1993). Isso é devido ao fato de o citado diploma 

estabelecer normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 

obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E como na 

                                                 
9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo , p. 177. 
10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo , p. 177-178. 
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sistemática do ordenamento jurídico brasileiro legislações recentes só revogam 

diplomas anteriores se assim previrem expressamente ou se, tratando de assunto 

específico, dispuserem de forma distinta do albergado pela legislação de normas gerais, 

uma vez não tendo ocorrido qualquer destas hipóteses, as prerrogativas dos contratos 

administrativos em geral continuam sendo aplicáveis às PPP’s. Prova disso é o disposto 

no art. 3º, §3º, da Lei nº 11.079/2004: 

Lei nº 11.079/2004. Art. 3º [...] §3º Continuam regidos exclusivamente pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis que lhe são correlatas os 
contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, 
patrocinada, ou administrativa. (...) 

 
Desse modo, se apenas os contratos que não caracterizem concessão comum, 

patrocinada ou administrativa é que serão regidos exclusivamente pela Lei de Licitações 

e Contratos, isso quer dizer que as concessões comuns e especiais serão regidas pelas 

leis específicas (Leis nº 8.987/1995 e nº 11.079/2004, respectivamente) e, 

supletivamente, pela Lei nº 8.666/1993. 

Portanto, seguindo a inteligência do art. 5811 da referida lei, os contratos 

administrativos de concessão especial estão sujeitos, inicialmente, à alteração unilateral 

por parte do Estado. A justificativa para tal previsão é que, como se trata de prestação 

em benefício da sociedade, deve-se buscar sempre a sua melhor adequação às 

finalidades do interesse público. Contudo, essa alteração não é ilimitada, estando a 

Administração obrigada a respeitar os direitos do contratado e também a manter o 

equilíbrio econômico-financeiro do acordo. 

Em seguida, o Estado tem a prerrogativa de rescindir o contrato unilateralmente. 

Os casos específicos estão elencados no art. 78 do mesmo diploma, dos incisos I a XII, 

além do XVII. Integrando o rol de privilégios da Administração, podem ainda ser 

citados o poder de fiscalização da execução do objeto do contrato, a possibilidade de 

aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste e, nos casos 

                                                 
11 Lei n° 8.666/1993. Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei 
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para 
melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; II - rescindi-
los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; III - fiscalizar-lhes a 
execução; IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; V - nos casos de 
serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao 
objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais 
pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. § 1o  As cláusulas 
econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia 
concordância do contratado. § 2o  Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras 
do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 
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de serviços essenciais, a prerrogativa de ocupação provisória de bens móveis, imóveis, 

pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, nas hipóteses de necessidade de 

acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado e de rescisão do 

contrato administrativo. 

Após todas essas considerações, pode-se resumir a presente discussão 

afirmando-se que a natureza da parceria público-privada é de contrato administrativo, na 

modalidade de concessão especial. Além disso, pode-se dizer ainda que, em decorrência 

dessa natureza, as PPP’s são albergadas pelas prerrogativas concedidas à Administração 

quando esta, em posição de defesa dos interesses da coletividade, firma acordos com 

particulares. Conseqüentemente, alcança-se a conclusão lógica de que a parceria 

público-privada tem regime jurídico de direito público. 

2.3.4 Espécies de concessão 

Inicialmente, é preciso considerar que o contrato de concessão envolve serviço 

público, precedido ou não de obra pública, e uso de bem público. Nesses moldes, não 

haveria qualquer óbice à inserção da parceria público-privada dentro dessa 

classificação. Afinal, a PPP nada mais é do que um contrato de concessão. No entanto, a 

Lei nº 11.079/2004 estabeleceu algumas peculiaridades para essa parceria. E isso, de 

certa forma, acabou criando um novo tipo de concessão, ao qual a doutrina decidiu 

denominar contrato de concessão especial. 

Além disso, a Lei das PPP’s estabeleceu ainda duas modalidades de concessão 

especial: a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Com o objetivo de 

priorizar a organização, passa-se à apreciação individualizada de cada tipo de parceria 

público-privada. 

2.3.4.1 Concessão patrocinada 

O referido modelo de concessão, de acordo com seu diploma instituidor, tem 

como objeto as obras ou serviços públicos previstos na Lei nº 8.987/1995. Contudo, e aí 

está o grande diferencial, o §1º, do art. 2º, da Lei nº 11.079/2004, exige que, para ser 

considerada parceria público-privada, haja contraprestação pecuniária do Estado ao 

parceiro privado, além da tarifa cobrada diretamente dos usuários. 

Como forma de ratificar a especialidade da concessão patrocinada, o legislador 

advertiu, no §3º do mesmo artigo, que: 
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Lei n° 11.079/2004. Art. 2°. §3° Não constitui parceria público-privada a 
concessão comum, assim entendida a concessão se serviços públicos ou de 
obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando 
não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado. 

Além disso, ainda são estabelecidas outras condições que diferenciam a 

concessão patrocinada das concessões comuns. Quanto ao objeto em si, veda-se que o 

contrato tenha valor inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e que o 

período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) ou superior a 35 (trinta e cinco) 

anos, incluindo eventual prorrogação. Completando o rol de requisitos quanto ao objeto, 

exclui-se a possibilidade de que o mesmo seja constituído unicamente de fornecimento 

de mão-de-obra, de fornecimento e instalação de equipamentos ou de execução de obra 

pública.  

É interessante notar que, através dessa última vedação12, ocorre aparente 

contradição entre a previsão e a proibição do objeto do contrato. No §1º, do art. 2º, fala-

se em concessão de serviços ou de obras públicas. Não obstante, mais adiante, o mesmo 

diploma, no art. 2º, §4º, III, veda a contratação de execução de obra pública. Na prática, 

e pela literalidade dos dispositivos, significam a mesma coisa. Contudo, após análise 

sistemática das leis em estudo, observa-se a congruência entre as normas.  

Na verdade, a concessão de obra pública prevista pela Lei nº 8.987/1995, de 

acordo com o caput de seu art. 14, é, a contrario sensu, seguida de concessão de serviço 

público. Ou seja, a concessão de serviço público é precedida ou não da execução de 

obra pública. Assim, deve-se entender que a concessão especial de obra pública traz 

também em seu bojo a concessão de serviço público. Isso, sim, desmistifica a aparente 

contradição. 

Ainda como peculiaridades do novo modelo de contrato, podem ser citadas as 

diretrizes previstas no art. 4º da Lei das PPP’s13. Na verdade, algumas delas são 

                                                 
12 Lei nº 11.079/2004. Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa. § 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos 
ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado. [...] § 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: [...] III – que tenha como 
objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução 
de obra pública. 
13 Lei nº 11.079/2004. Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes 
diretrizes: I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade; 
II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da 
sua execução; III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de 
polícia e de outras atividades exclusivas do Estado; IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução 
das parcerias; V – transparência dos procedimentos e das decisões; VI – repartição objetiva de riscos 
entre as partes; VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 
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extensivas a todos os contratos da Administração. Tais diretrizes, elencadas nos incisos 

I, II e V, do já citado artigo, contemplam a eficiência no cumprimento das atividades 

estatais, o respeito aos direitos individuais dos destinatários dos serviços e dos parceiros 

privados, e, por último, da transparência dos procedimentos e decisões. Assim, acaba-se 

por atender a três importantes princípios que regem a atividade administrativa do 

Estado, quais sejam, respectivamente, o princípio da eficiência, o princípio da 

legalidade e o princípio da publicidade. 

Por sua vez, as diretrizes restantes alcançam maior significado. E isso decorre de 

sua adequação a uma política social e comprometida com os interesses públicos, além 

de manifesto respeito aos institutos já consolidados em nosso ordenamento. São 

exemplos disso a indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício 

do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado (inciso III); a 

responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias (inciso IV); e a 

sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria 

(inciso VII). 

Contudo, o que mais chama a atenção no aludido contrato de parceria 

patrocinada é a solidariedade quanto aos riscos e a divisão dos lucros. Quanto ao 

primeiro aspecto, além de previsto como diretriz (art. 4º, VI), também é tido como uma 

garantia para o parceiro privado (art. 5º, III). Isso porque, in casu, o particular não tem 

que arcar com os prejuízos sozinho, ainda que os mesmos advenham de caso fortuito, 

força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária. Tal fato é, na prática, um 

incentivo ao setor privado para contratar com o Estado. Cabe lembrar, aqui, que os 

efeitos do caso fortuito e da força maior foram equiparados pelo Código Civil Brasileiro 

de 200214. 

Se, levando-se em conta a solidariedade dos riscos, o Estado é prejudicado, 

quanto ao segundo aspecto o setor público é beneficiado. Assim, em caso de ganhos 

econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos 

financiamentos por si utilizados, o Estado tem direito ao compartilhamento dos 

referidos lucros (art. 5º, IX). 

Com relação à contraprestação do Estado, a legislação pertinente também 

inovou. Assim, o pagamento, que deverá ser feito obrigatoriamente após a 

                                                 
14 CC/2002. Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, 
se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força 
maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 
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disponibilização do serviço objeto do contrato (art. 7º, caput), poderá, de acordo com o 

art. 6º, incisos I a V, ter a forma de ordem bancária, cessão de créditos não tributários, 

outorga de direitos em face da Administração Pública, outorga de direitos sobre bens 

públicos dominicais ou outros meios admitidos em lei. 

Com relação às garantias e sanções, além das já previstas ao parceiro privado, 

abriu-se também a possibilidade de previsão das mesmas quanto à Administração. 

Assim, além das cláusulas exigidas pela Lei nº 8.987/1995, os contratos avençados 

devem também prever as penalidades aplicáveis à Administração Pública em caso de 

inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta 

cometida e às obrigações assumidas (art. 5º, II). Quanto às garantias (art. 8º, I a VI), as 

mesmas podem ser estipuladas em face das obrigações pecuniárias contraídas pelo 

Estado: 

a. Mediante vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do 

art. 167 da Constituição Federal; 

b. Instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

c. Contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que 

não sejam controladas pelo Poder Público; 

d. Garantia prestada por organismos internacionais ou instituições 

financeiras que também não sejam controladas pelo Poder Público; 

e. Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada 

para essa finalidade; 

f. Outros mecanismos admitidos em lei. 

Por fim, resta lembrar que, tendo em vista a especialidade da Lei nº 

11.079/2004, as parcerias público-privadas passam a ser regidas diretamente pelo citado 

diploma. No entanto, são também submetidas subsidiariamente às determinações 

constantes da Lei nº 8.987/1995 e de outras que lhes forem correlatas, haja vista a 

disposição do §1º, do art. 3º, da lei em comento. 

2.3.4.2 Concessão administrativa 

O contrato de concessão administrativa, da mesma maneira que o de concessão 

patrocinada, tem sua definição estampada no corpo da Lei nº 11.079/2004. O referido 

modelo de PPP, nos moldes do art. 2º, §3º, é assim conceituado: contrato de prestação 
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de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda 

que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

De início, cumpre identificar o objeto do contrato. No caso específico, percebe-

se que é a prestação de serviços. Contudo, o legislador, ao não especificar os tipos de 

serviços, deu azo à dúvida. E, ao prever o uso direto ou indireto destes serviços pela 

Administração, gerou ainda confusão quanto à interpretação. 

Desse modo, a solução mais viável é recorrer à exposição de motivos15 da lei em 

apreço. O Poder Executivo, através do citado instrumento, declarou que 

As Parcerias Público-Privadas permitem um amplo leque de investimentos, 
suprindo demandas desde as áreas de segurança pública, habitação, 
saneamento básico até as de infraestrutura viária ou elétrica. Veja-se que o 
Projeto Plurianual do Governo, encaminhado para vigorar no período de 
2004-2007, estima a necessidade de investimentos na ordem de 21,7% (vinte 
e um vírgula sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB até 2007 como 
condição à retomada e sustentação do crescimento econômico do país, o que 
torna indispensável a existência de instrumentos de parcerias que 
possibilitem a sua concretização. 

Como se observa, a intenção do relator do projeto era estender a instituição das 

PPP’s a um largo conjunto de atividades de natureza administrativa (atividade-meio) em 

que o Estado pode figurar como usuário (direto ou indireto). Isso, aliado ao conceito 

legal, provoca nova confusão. Dessa vez, quanto à semelhança entre a concessão 

administrativa e a prestação de serviço prevista no Estatuto de Licitações e Contratos. 

Embora haja divergência quanto ao tema, a doutrina mais autorizada defende a 

distinção entre os aludidos contratos. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro16 e 

José dos Santos Carvalho Filho17 comungam da mesma posição. Contudo, divergem 

quanto às razões de distinção. Para a autora, a diferença pode ser fundamentada em dois 

pontos: na legislação regente, uma vez que a concessão administrativa sujeita-se às 

normas das Leis nº 8.987/1995, nº 9.074/1995 e nº 11.079/2004, enquanto a prestação 

de serviço é regulamentada pela Lei nº 8.666/1993; e no fato de, em razão da 

interpretação sistemática da Lei das PPP’s, a concessão ter ou poder ter como objeto a 

prestação de serviço público, hipótese impossível para a prestação de serviços. 

José dos Santos Carvalho Filho, por sua vez, acredita na individualidade dos 

contratos em virtude do grau de limitação de ingerência sobre o objeto. Para ele18, o 

                                                 
15 Exposição de Motivos nº 355/2003/MP/MF. 
16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, p. 166-167. 
17 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo , p. 367-368. 
18 Ibid., p. 367. 
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particular, no contrato previsto na Lei nº 8.666/1993, “limita-se à prestação do serviço, 

cabendo à Administração pagar o respectivo preço em dinheiro”. Já no caso da 

concessão, uma vez que o investimento é obrigação do parceiro privado, a ele também é 

dado o poder de gestão. Assim, pode melhor planejar e executar o serviço com mais 

eficiência, o que propiciará o alcance das metas. 

Na verdade, o que importa, de fato, é que concessão administrativa e prestação 

de serviços são contratos distintos. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro19,  

Na realidade, o objetivo do legislador foi o de contornar o entendimento 
doutrinário de que na concessão de serviço público a remuneração não é feita 
pelo poder concedente. Institui-se modalidade de concessão em que a 
remuneração integral fica a cargo do Poder Público. 

Encerrada a discussão acerca da natureza do contrato, a seqüência lógica exige a 

apresentação das características da concessão patrocinada. Porém, e como tanto a 

patrocinada quanto a administrativa representam modelos de parcerias albergados pela 

Lei nº 11.079/2004, é razoável que se evite a repetição dos comentários tecidos acerca 

de cada característica no subitem anterior e se proceda à indicação pontual dessas 

peculiaridades. 

Apenas para efeito didático, no entanto, é interessante que sejam indicadas, 

pontualmente, as características da concessão administrativa. A exemplo da outra 

modalidade de parceria, ela apresenta a mesma exigência de contraprestação por parte 

do Estado (art. 2º, §3º)20, nas formas previstas pelo art. 6º, incisos I a V21. A diferença, 

nesse caso, é que a remuneração deverá ser paga exclusivamente pela Administração, 

não se admitindo o custeio através de taxas pagas pelos usuários do serviço. 

Quanto ao objeto em si, as delimitações são idênticas: veda-se que o contrato 

tenha valor inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e que o período de 

prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) ou superior a 35 (trinta e cinco) anos, 

incluindo eventual prorrogação, além da exclusão da possibilidade de que o mesmo seja 

                                                 
19 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, p. 168. 
20 Lei n° 11.079/2004. Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa. [...] § 3o Não constitui parceria público-privada a concessão 
comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado. 
21 Lei n° 11.079/2004. Art. 6o A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria 
público-privada poderá ser feita por: I – ordem bancária; II – cessão de créditos não tributários; III – 
outorga de direitos em face da Administração Pública; IV – outorga de direitos sobre bens públicos 
dominicais; V – outros meios admitidos em lei. (...) 
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constituído unicamente de fornecimento de mão-de-obra, de fornecimento e instalação 

de equipamentos ou de execução de obra pública.  

Com relação às diretrizes, aplicam-se os mesmos comentários: são válidas em 

sua totalidade (art. 4º, I a VII). Tratando-se da solidariedade dos riscos e do 

compartilhamento dos lucros, as considerações são as mesmas (art. 4º, VI, c/c art. 5º, 

III, e art. 5º, IX, respectivamente). O modelo de parceria em comento também é 

alcançado pelas inovações referentes às sanções e garantias da Administração Pública: 

são aplicadas também, aqui, as disposições do art. 5º, II, e do art. 8º, I a VI, 

respectivamente. 

Por último, resta indicar a legislação de aplicação subsidiária. Diferentemente do 

que ocorre com a concessão patrocinada, a Lei nº 11.079/2004 submete a concessão 

administrativa à aplicação adicional de aspectos pontuais da legislação correlata. E o faz 

nos seguintes termos: 

Lei nº 11.079/2004. Art. 3º As concessões administrativas regem-se por esta 
Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 
39 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995. (...) 

Contudo, e apesar de não fazer previsão à Lei nº 8.666/1993, isso não quer dizer 

que as determinações gerais das mesmas não precisam ser atendidas pelas concessões 

administrativas. Tanto isso é verdade que, mais adiante, a própria Lei nº 11.079/2004 

assim determina: 

Lei nº 11.079/2004. Art. 3º [...] §3º Continuam regidos exclusivamente pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis que lhe são correlatas os 
contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, 
patrocinada ou administrativa. 

Desse modo, a contrario sensu, as concessões administrativas devem obedecer à 

sua lei instituidora, aos aspectos pontuais das Leis nº 8.987/1995 e nº 9.074/1995 e, no 

que não lhes for contrário, às normas gerais previstas na Lei nº 8.666/1993. 

2.4 Sociedade de Propósito Específico 

Após a delimitação das espécies de parcerias, bem como a apresentação das suas 

características, semelhanças e diferenças, resta agora apresentar um ponto de 

convergência específico e imprescindível para a sua validade dentro do ordenamento 

jurídico. 
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De acordo com o art 9º, caput, da Lei nº 11.079/2004, é necessário que, antes da 

celebração do contrato, seja constituída uma sociedade de propósito específico à qual 

caberá implantar e gerir o objeto da parceria. Inicialmente, cabe enunciar o conceito da 

instituição referida: pessoa jurídica distinta da vencedora do processo licitatório, 

criada com a finalidade específica de implantar e gerir a parceria público-privada, 

devendo ainda observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 

demonstrações financeiras padronizadas. 

Esse modelo de exigência tem origem na Lei nº 8.987/1995. O citado diploma22, 

em seu art. 20, estabelece que, em caso de consórcio, e desde que previsto no edital, o 

poder concedente tem a faculdade de, no interesse do serviço a ser concedido, 

determinar que o licitante vencedor se constitua em empresa antes da celebração do 

contrato. Como se observa, no entanto, e diferentemente do que ocorre hoje, não havia, 

na legislação anterior, obrigatoriedade de instituição da referida sociedade. 

A citada exigência tem sua razão de ser na necessidade de fiscalização dos 

recursos aplicados pelo Estado. Na concessão comum, a remuneração recebida pelo 

particular é oriunda diretamente dos usuários do serviço. Tratando-se de parceria 

público-privada, tem que haver, obrigatoriamente, a contraprestação do parceiro 

público. Caso contrário, por força do disposto no art. 2º, §3º, da Lei nº 11.079/2004, não 

se caracteriza parceria público-privada. 

Assim, a distinção entre a pessoa jurídica vencedora do certame, a qual 

financiará o serviço, obra ou prestação de serviço à Administração, e a pessoa jurídica 

que irá implantar e gerir o objeto da parceria facilita, sobremaneira, a fiscalização do 

Estado sobre as atividades realizadas por cada uma delas. Isso, invariavelmente, influi 

no resultado da aplicação das finanças públicas, ou seja, se a Administração tem 

melhores condições de fiscalizar a utilização dos recursos aplicados, certamente o 

capital público será mais bem investido e, conseqüentemente, a sociedade será 

beneficiada. 

 Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho23 aduz que, 

Embora o projeto de lei do Executivo sobre as parcerias público-privadas não 
tenha feito a previsão, a Lei nº 11.079/2004 contemplou a instituição da 
sociedade de propósito específico, conferindo-lhe a incumbência de 
implantar e gerir o projeto de parceria, como reza o art. 9º. Pretendeu o 

                                                 
22 Lei n° 8.987/1995. Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse 
do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em 
empresa antes da celebração do contrato. 
23 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo , p. 374. 
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legislador colocar em apartado a pessoa jurídica interessada na parceria, de 
um lado, e a pessoa jurídica incumbida da execução do objeto do contrato, de 
outro. A providência, de fato, permitirá melhor forma de controle do poder 
concedente sobre as atividades, o desempenho e as contas do parceiro 
privado. 

Encerrada a fase de conceituação, passa-se agora à análise das peculiaridades 

intrínsecas da referida sociedade. O primeiro ponto a ser observado é a vedação imposta 

à Administração Pública quanto à titularidade da sociedade. Como o próprio título 

sugere, trata-se de uma parceria público-privada, ou seja, envolve capitais público e 

privado. Além disso, o financiamento é feito pelo parceiro público. Assim, por razões 

lógicas, o Estado não pode ser o controlador da sociedade. Até porque, caso o fosse, a 

parceria passaria a ser enquadrada no ramo da Administração Indireta, o que não é o 

objetivo do legislador. Veja-se, então, o disposto na lei pertinente: 

Lei nº 11.079/2004. Art. 9o Antes da celebração do contrato, deverá ser 
constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir 
o objeto da parceria. 
§ 1o A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará 
condicionada à autorização expressa da Administração Pública, nos termos 
do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do art. 27 da 
Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
§ 2o A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de 
companhia aberta, com valores mobiliários admitidos a negociação no 
mercado. 
§ 3o A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de 
governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras 
padronizadas, conforme regulamento. 
§ 4o Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital 
votante das sociedades de que trata este Capítulo. 
§ 5o A vedação prevista no § 4o deste artigo não se aplica à eventual 
aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico 
por instituição financeira controlada pelo Poder Público em caso de 
inadimplemento de contratos de financiamento. 

Portanto, obviamente, e com esteio no art. 9º, §4º, a sociedade não pode ser 

instituída sob a forma de sociedade de economia mista ou de sociedade de mera 

participação em que o Estado detém a maioria do capital com direito a voto. Contudo, 

essa regra permite exceção. De acordo com a previsão do art. 9º, §5º, o inadimplemento 

de contrato de financiamento, por parte do parceiro privado, é capaz de ilidir a vedação 

imposta à Administração. Nesse caso, o Estado, através de instituição financeira sob seu 

controle, pode adquirir a maioria do capital votante da sociedade de propósito 

específico. 

Além disso, a Lei das PPP’s abre a possibilidade para a escolha do tipo de 

capital societário. Assim, a sociedade pode assumir a forma de companhia aberta, por 

meio da qual haverá subscrição pública e qualquer pessoa poderá tornar-se subscritora, 
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aderindo, então, ao empreendimento. Por outro lado, se se permite a forma de 

companhia aberta e a lei não faz restrição à forma fechada, é óbvio que este último 

modelo também pode ser adotado pela sociedade. 

Por último, é necessário esclarecer que a lei também prevê a possibilidade de 

transferência do controle da sociedade de propósito específico. Para que isso ocorra, 

porém, é necessária a observação do art. 27, da Lei nº 8.987/1995, o qual prevê que: 

Lei n° 8.987/1995. Art. 27. A transferência de concessão ou do controle 
societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente 
implicará a caducidade da concessão. 
§ 1o Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o 
pretendente deverá: 
I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 
regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e 
II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.  
(...). 

Dessa forma, além de se exigir a autorização expressa da Administração Pública 

(art. 9º, §1º) e o preenchimento dos requisitos de capacidade técnica, idoneidade 

financeira e regularidade jurídica e fiscal necessária à assunção do serviço, o 

pretendente também deve comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato 

vigente. 

2.5 Análise crítica das PPP’s 

A associação financeira entre Estado e iniciativa privada, segundo o modelo de 

parceria público-privada, é, sem dúvida, um grande avanço alcançado pela sociedade 

brasileira. No entanto, conforme se demonstrará a seguir, a referida espécie de 

concessão de serviço público não está isenta de críticas. 

A grande dificuldade quanto à construção das críticas reside no fato de as 

referidas entidades terem sido criadas recentemente. Introduzidas no ordenamento 

jurídico pátrio em 30 de dezembro de 2004, as parcerias público-privadas ainda não 

tiveram o lapso temporal necessário para serem contratadas e, conseqüentemente, 

figurarem como objeto de análise com relação aos seus efeitos na prática. 

Por razões óbvias, as críticas serão limitadas a um número reduzido de 

discussões. O primeiro comentário levará em conta o período de duração do contrato 

administrativo. De acordo com o estipulado no art. 2º, §4º, II, e art. 5º, I, estas 

concessões especiais devem vigorar entre 5 (cinco) e 35 (trinta e cinco) anos, intervalo 

bastante significativo. 
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Ora, se o mínimo é de 5 (cinco) anos, e se o período do mandato eletivo é de 4 

anos (com exceção do cargo de senador, o qual é de oito), as despesas decorrentes da 

contratação de parceria público-privada serão repassadas, inevitavelmente, de um 

governo para outro. Em outras palavras, as despesas contraídas por um administrador 

serão pagas por outro diferente. É óbvio, contudo, que isso não acontecerá em caso de 

reeleição. 

Como se observa, ocorre o que se costuma denominar de pacto de gerações, ou 

seja, a transferência de responsabilidades entre gestões governamentais distintas. E isso 

pode acarretar uma séria injustiça: a atribuição do crédito ao governo instituidor da 

parceria e a responsabilização do governo subseqüente pelo pagamento das despesas 

previamente contraídas. Dessa forma, pode-se dizer que o governo antecessor é 

beneficiado com o clamor da população, posto que intercedeu em seu benefício, e que o 

governo sucessor é prejudicado, uma vez que terá seu orçamento limitado por volume 

considerável de despesa contraída por gestor anterior e não poderá atuar de forma tão 

benéfica junto à sociedade. 

Benjamin Zymler e Guilherme de la Rocque24, no entanto, adotam posição 

diversa. Segundo os autores, 

Essa crítica não procede por dois motivos principais. Em primeiro lugar, o 
bônus é dividido também com as gerações futuras. Além disso, todas as 
decisões referentes a grandes investimentos nacionais apresentam essa 
mesma característica, ou seja, o pacto de gerações está presente em todas as 
decisões políticas de vulto (...). 

De fato, as parcerias, por representarem emprego de vultosos volumes 

financeiros, também configuram, do mesmo modo que os grandes investimentos 

nacionais, pacto de gerações. Contudo, isso não anula a justificativa exposta acima: a 

parceria público-privada será muito mais identificada ao gestor antecessor do que ao seu 

sucessor. E a comparação financeira também é válida: o não investimento do sucessor 

(em razão das limitações decorrentes das despesas contraídas em virtude das PPP’s) será 

muito mais evidenciado do que o do antecessor. 

Outra crítica que se faz é quanto à relação custo-benefício do projeto. Do 

original em inglês, value for money significa exatamente o resultado da razão entre as 

despesas realizadas e os valores reembolsados pelo Estado. É de extrema importância 

que seja realizado um estudo nesse sentido antes da contratação da parceria, pois há 

                                                 
24 ALMEIDA, Guilherme Henrique de La Rocque; ZYMLER, Benjamin. O controle externo das 
concessões de serviços públicos e das parcerias público-privadas, p.274. 
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possibilidade de a prestação do serviço diretamente pela Administração Pública 

apresentar uma relação custo-benefício mais vantajosa para os cofres estatais. Portanto, 

o interessante é que houvesse disposição expressa na Lei das Parcerias Público-Privadas 

que determinasse a obrigatoriedade da análise comparativa entre o value for money do 

contrato de concessão e o do serviço prestado diretamente pelo Estado. 

Por último, faz-se uma crítica com relação às intervenções externas realizadas 

por órgãos de controle. O melhor exemplo, para tanto, seria a atuação dos Tribunais de 

Contas. Relativamente à União, de acordo com o art. 15, caput, é da competência dos 

Ministérios e das Agências Reguladoras o acompanhamento e a fiscalização dos 

contratos de parcerias público-privadas. Contudo, isso não afasta a competência de 

controle externo destinada à corte de contas. 

A referida situação, todavia, pode gerar grande inconveniência. Embora 

constitucionalmente válida, a atuação do órgão de controle externo pode causar 

insegurança no âmbito das concessões. Afinal, os Tribunais de Contas têm legitimidade 

para fiscalizar e aplicar as devidas sanções, bem como têm independência funcional e 

podem discordar livremente das decisões administrativas tomadas pelas Agências 

Reguladoras, por exemplo. 

Dessa forma, essa possibilidade de inconstância dentro dos ramos em que 

vigoram as parcerias é muito prejudicial para a realização desse tipo de contrato 

administrativo. Afinal, a iniciativa privada visa fundamentalmente o lucro. 

Conseqüentemente, a classe empresária, num meio de incerteza jurídica, não se sentirá 

atraída para fazer parte desse novo projeto implementado pelo governo. 

Assim, a saída lógica é estabelecer limites legais à atuação dos Ministérios e 

Agências Reguladoras. Na verdade, seria mais interessante a definição da 

discricionariedade dos atos dos citados órgãos. Dessa forma, restaria protegido o mérito 

dos atos de regulação praticados pelas entidades responsáveis, uma vez que, sobre o 

mérito (discricionariedade), os Tribunais de Contas não podem se manifestar. 

Porém, apesar das críticas, os modelos de concessão especial também 

apresentam vantagens. Inicialmente, cabe destacar a parceria público-privada como 

solução para a incapacidade financeira do Estado. Desprovido de recursos suficientes, o 

acordo entre capital público e iniciativa privada permite que a Administração Pública 

implemente importantes projetos sociais a longo prazo e sem arcar integralmente com 

os gastos (uma vez que é permitido ao parceiro privado o lucro e a remuneração feita 

pelos próprios utilizadores do serviço). 
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Além disso, há ainda dois aspectos positivos a serem observados. O primeiro 

deles é relativo ao compartilhamento de riscos e lucros. Como todo empreendimento, a 

execução e prestação do serviço está sujeita a riscos. E o que beneficia o Estado nessa 

relação amistosa entre capital público e privado é a divisão dos prejuízos decorrentes de 

situações em que a Administração Pública normalmente arca sozinha com as despesas. 

Exemplos disso são o caso fortuito, a força maior, o fato do príncipe e a álea 

administrativa. A presente peculiaridade tem fundamento no art. 5º, III, da Lei nº 

11.079/200425. 

Com fundamento no art. 5º, IX, da mesma lei, ao Estado também cabe a divisão 

dos lucros. Nesse sentido, os ganhos econômicos efetivos do parceiro privado, 

decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados por si, devem 

ser compartilhados com a Administração Pública. 

                                                 
25 Lei nº 11.079/2004. Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao 
disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 
[...] III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do 
príncipe e álea econômica extraordinária; IX – o compartilhamento com a Administração Pública de 
ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos 
financiamentos utilizados pelo parceiro privado; (...). 



 

3 Do Controle Externo da Administração Pública 

3.1 Origem 

3.1.1 No Plano Internacional 

Os Tribunais de Contas, como instituição de controle externo da Administração 

Pública, embora seja um ícone do atual Estado contemporâneo, teve origem ainda no 

período da Idade Média. É de se recordar, contudo, que a célula embrionária da função 

de fiscal das atividades estatais remonta ao período da Grécia Antiga e da República 

Romana26. Naquela, estava presente a figura dos logistas. Em Roma, por sua vez, eram 

os questores os responsáveis pela cobrança dos impostos da República. 

Durante o período medieval, surgiram as primeiras entidades públicas com a 

função de fiscalizar a atuação administrativa do Estado. Na Inglaterra, o órgão precursor 

foi o Exchequer, responsável pelo controle das finanças. Na França, a instituição 

incumbida desse mister era a Chambre de Compte. Posteriormente, após o 

amadurecimento das respectivas instituições e também da própria função de fiscalização 

das finanças, aquelas cortes foram substituídas, respectivamente, pelo Comptroller 

General of the Receipt and Issue of his Majesty’s e pela Cour de Comptes.  

Nesse último caso, instituída pelo Imperador Napoleão Bonaparte, em 1807, 

através do Estatuto do Tribunal de Contas, a Cour de Comptes é considerada um marco 

importante no tocante ao controle dos atos da Administração. Não foi à toa, ressalte-se, 

que, juntamente com a instituição inglesa, influenciou as cortes de contas criadas no 

mundo inteiro. 

Dispondo de data mais específica, pode-se citar ainda a Corte de Contas 

portuguesa, a qual teve início em 1389 com o nome de “Casa dos Contos”. Após 

diversas transformações (Erário Régio, Tribunal do Tesouro Público, Conselho Fiscal 

de Contas, Tribunal de Contas, Conselho Superior da Administração Financeira do 

                                                 
26 ALMEIDA, Guilherme Henrique de La Rocque; ZYMLER, Benjamin. O controle externo das 
concessões de serviços públicos e das parcerias público-privadas, p. 287. 
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Estado e Conselho Superior de Finanças), a citada instituição hoje tomou a forma de 

Tribunal de Contas. A Alemanha, por seu turno, teve seu tribunal de contas iniciado em 

1714, com a criação da então Alta Câmara Prussiana de Contas, por ato de Frederico 

Guilherme I. Na Itália, a entidade precursora foi a Corte dei Conti, criada em 1864 com 

a função de revisar as operações orçamentárias de receitas e despesas. 

Como se pode perceber, o rol exemplificativo restringe-se à Europa ocidental. 

No entanto, a razão para tanto é bastante simples. O Tribunal de Contas é, 

eminentemente, um órgão caro à democracia, uma vez que permite (e é essa uma de 

suas funções) a fiscalização, pela sociedade, da utilização do capital público. Sendo 

assim, governos que não defendem a democracia (como os regimes de exceção) ou 

Estados que ainda padecem de uma estrutura social e política solidificada não têm como 

órgão integrante da máquina estatal um tribunal de contas. Conforme assinala Antonio 

Roque Citadini27, 

Os Estados africanos são exemplos de países onde a organização política e 
econômica vive uma situação de grande atraso. Sem instituições 
democráticas minimamente estruturadas, decorrentes, quase sempre, da 
existência de um regime tribal, neles praticamente inexiste qualquer forma de 
controle da Administração. 

3.1.2 No Ordenamento Jurídico Pátrio 

No âmbito brasileiro, pode-se considerar o tribunal de contas como uma 

instituição recente. Datando a sua criação de 1890, período coincidente com o início da 

República, o Tribunal de Contas da União adquiriu seus atuais moldes a partir da 

iniciativa de Rui Barbosa28. 

No entanto, suas raízes têm origem no fim do século XVII. Nasce, em 1680, o 

que mais tarde cederia lugar ao Tribunal de Contas da União: as Juntas das Fazendas 

das Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio de Janeiro. Contudo, tais órgãos, refletindo a 

situação brasileira à época, eram ainda jurisdicionados a Portugal. 

No ano de 1808, com a chegada de Dom João VI, foi instalado o Erário Régio e 

instituído o Conselho da Fazenda, órgão que tinha por escopo o acompanhamento da 

execução da despesa pública. Em 1824, após o advento da Independência do Brasil (a 

                                                 
27 CITADINI, Antonio Roque. O Controle Externo da Administração Pública, p.13. 
28 Institucional. Conheça o TCU. História. Breve histórico. Portal do Tribunal de Contas da União. 
Brasília, Tribunal de Contas da União, 2007. Disponível em 
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/historia>. Acesso em 7 out. 
2008. 
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qual se deu em 7 de setembro de 1822) e através de disposição constitucional, o Erário 

Régio foi transformado no Tesouro. A partir daí, passou-se a prever os orçamentos e 

balanços gerais dos gastos públicos. 

A primeira tentativa de institucionalização de um tribunal de contas foi em 1826, 

através de projeto de lei de autoria de Visconde de Barbacena (Felisberto Caldeira 

Brandt) e José Inácio Borges. Contudo, as discussões entre os defensores e os críticos da 

criação de uma corte de contas se estendeu por quase um século, intervalo interrompido 

apenas pela queda do Império e pelas reformas político-administrativas da nova 

República. 

É nesse ínterim que surge a figura de Rui Barbosa, Ministro da Fazenda à época. 

Através do Decreto 966-A, de sua iniciativa, foi criado, em 1890, o Tribunal de Contas 

da União, informado pelos princípios da autonomia, fiscalização, julgamento, vigilância 

e energia. Entretanto, a institucionalização definitiva só ocorreu com o advento da 

promulgação da Constituição de 1891, a qual fazia referência ao Tribunal de Contas em 

seu art. 89. 

Por fim, fruto do empenho do Tenente-Coronel Innocêncio Serzedello Corrêa, 

então Ministro da Fazenda do governo de Floriano Peixoto, a instalação do citado órgão 

tomou lugar em 17 de janeiro de 1893. Nesse período, o Tribunal de Contas tinha a 

função de examinar, revisar e julgar todas as operações relacionadas com as receitas e 

as despesas da União. 

Apesar de previsto nas Cartas Magnas de 1934, 1937, 1946, e 1967 (ratificada 

pela emenda constitucional nº 1), foi na Constituição de 1988 que o Tribunal de Contas 

da União atingiu a expressão máxima de sua competência: recebeu poderes para exercer 

a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 

das entidades da administração direta e indireta e a fiscalização da aplicação das 

subvenções e da renúncia de receitas. 

3.2 Espécies de Controle Externo 

3.2.1 Controle exercido pelo Poder Judiciário 

A Constituição Federal de 1988, promulgada em 5 de outubro daquele ano, 

constituiu passo importante rumo ao estabelecimento do Estado Democrático de Direito. 

Após o declínio do regime de exceção (Ditadura Militar – 1964 a 1984), a liberdade 
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civil do povo brasileiro ganhou dimensão máxima. Nesse âmbito, passou-se a dar 

atenção prioritária aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. Sob essa lógica, 

atendia-se então ao direcionamento conceitual imposto pela própria definição do Estado 

Democrático de Direito: a participação popular (indireta, primordialmente) no governo, 

amparada pela liberdade e igualdade dos indivíduos (Estado Democrático), e um 

conjunto complexo de regras capaz de organizar a sociedade e de submeter a atuação do 

próprio Estado (Estado de Direito). 

Inegável, portanto, a suprema importância do Poder Judiciário no Estado 

Democrático de Direito. Pilar da estrutura organizacional de qualquer Estado, o Poder 

Judiciário assume importante papel na constituição do Estado Democrático de Direito. 

A partir de Montesquieu, idealizador da Teoria da Separação dos Poderes, passou-se a 

ter uma noção mais exata das esferas de atuação do governo. Contudo, e isso é uma 

crítica muito recorrente, não há divisão do Poder. Como corolário, portanto, pode-se 

elencar a indivisibilidade como característica do Poder.  

Sendo o Poder indivisível, a separação em Poder Legislativo, Executivo e 

Judiciário, na verdade retrata apenas a divisão das suas funções historicamente 

reconhecidas. Como bem salienta Paulo Bonavides29, 

O poder do Estado na pessoa de seu titular é indivisível: a divisão só se faz 
quanto ao exercício do poder, quanto às formas básicas de atividade estatal 
[...] Houve tão-somente divisão do objeto, das tarefas, dos trabalhos e 
assuntos pertinentes à ação do Estado, em suma, na boa linguagem jurídica, 
divisão de competência e não do poder do Estado propriamente dito. 

Assim, não é difícil perceber que ao Legislativo a criação de leis, ao Executivo 

cabe a administração e, ao Judiciário, a verificação e aplicação das leis. Em outras 

palavras, pode-se considerar o Poder Judiciário como o guardião do ordenamento 

jurídico. Nesse sentido, é o Judiciário o responsável por fazer valer a vontade do 

legislador e manter o equilíbrio e a paz sociais. Em análise mais profunda, também 

alcança o mister de fazer cumprir a limitação de atuação imposta pelo Estado sobre si 

mesmo. 

Em atendimento a esses parâmetros, insculpiu-se na Constituição Federal de 

1988 a impossibilidade de a lei excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito (art. 5º, XXXV). Mais conhecido como princípio da inasfatabilidade, o 

citado dispositivo constitucional, além de prever a competência do Poder Judiciário para 

analisar qualquer lesão ou ameaça a direito, também garante o livre acesso à justiça. 
                                                 
29 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política, p. 109-110. 
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Conseqüentemente, toda a sociedade e o próprio Estado estão submetidos à 

função jurisdicional do Estado. No entanto, relativamente ao Estado, a submissão sofre 

certas limitações. E a justificativa para tanto é a independência dos Poderes. Com 

supedâneo na Teoria da Separação dos Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário têm 

funções específicas e a liberdade para a prática de tais atividades deve ser respeitada, 

não se admitindo a interferência em competências típicas. Sob esse prisma, não é 

plausível que o Legislativo tome o controle da Administração Pública, o Executivo 

exerça a função de julgar e que o Judiciário resolva praticar a atividade legiferante. 

Como se observa, é fácil perceber que cada função típica do Poder guarda 

competências específicas e autonomia no seu exercício. É inegável, contudo, que cada 

uma das três funções tem competência plena do Poder dentro de sua própria estrutura, 

limitando-se, obviamente, ao que a lei estabelece. Assim, o Executivo, além da função 

típica de administrar, também exerce as funções atípicas de legislar e julgar, 

restringindo-se as duas últimas apenas à sua própria estrutura organizacional. Da mesma 

forma, o Judiciário, além de julgar, também pratica as atividades atípicas de administrar 

e legislar (valendo, para esse caso, a mesma ressalva feita ao Executivo). Ao 

Legislativo, evidentemente, aplica-se igual comentário. 

Como já sinalizado, o Judiciário tem a função típica de julgar, ou seja, verificar e 

aplicar corretamente a lei. E, nesse mister, também se enquadra a competência para 

julgar os atos praticados pela Administração Pública. Contudo, faz-se necessária uma 

ressalva: a competência para julgar os atos do Executivo sofrem importante limitação. 

Isso acontece em virtude da necessidade de preservação da independência dos Poderes e 

também em atendimento à sua separação. Desse modo, cabe, então, fazer alusão a dois 

caracteres intrínsecos do ato administrativo: a conveniência e a oportunidade. 

Antes disso, porém, faz-se necessária a distinção entre atos administrativos 

vinculados e discricionários. Ao se deparar com tal classificação, a primeira idéia que 

vem à tona é a de que o ato vinculado deve seguir rigorosamente os ditames legais, 

enquanto o ato discricionário pressupõe ampla liberdade ao administrador. Contudo, tal 

suposição é desmistificada pela doutrina. Na verdade, o que distingue tais atos é o grau 

de vinculação à norma. Tratando-se de ato vinculado, o Executivo deve 

obrigatoriamente seguir as exigências legais, não havendo margem para juízo de 

valores. Já o ato discricionário, por seu turno, apesar de obrigar ao administrador a 

subsunção às exigências normativas, permite que o mesmo emita juízo de valor, 

decidindo sobre a conveniência e oportunidade da prática do ato.  
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No universo jurídico, a tais caracteres é dada a denominação de mérito do ato 

administrativo. Tal conceito é por demais importante quando se faz uso dos institutos do 

Direito Administrativo. Ensina a melhor doutrina que o mérito é juízo de valor próprio 

do administrador, ou seja, a ele é dada a competência para decidir sobre o momento 

mais oportuno e conveniente para a prática do ato administrativo. Complementando a 

idéia, traz-se à colação a lição de José dos Santos Carvalho Filho30:  

Pode-se, então, considerar mérito administrativo a avaliação da conveniência 
e da oportunidade relativas ao motivo e ao objeto, inspiradoras da prática do 
ato discricionário. Registre-se que não pode o agente proceder a qualquer 
avaliação quanto aos demais elementos do ato – a competência, a finalidade e 
a forma, estes vinculados em qualquer hipótese. Mas lhe é lícito valorar os 
fatores que integram o motivo e que constituem o objeto, com a condição, é 
claro, de se preordenar o ato ao interesse publico. 

Não obstante, o administrador deve sempre observar, quando da prática de seus 

atos, o disposto em lei. E assim deve fazê-lo em respeito ao princípio da legalidade, 

instituto balizador do Direito Administrativo previsto na própria Constituição, mais 

precisamente no caput do art. 3731. Em outras palavras, o referido princípio tem como 

finalidade a completa subordinação do agente à lei. E, segundo Hely Lopes Meireles32, 

esse é o grande diferencial entre a prática de atos no campo privado e de atos previstos 

no Direito Público: enquanto naquele se pode fazer tudo o que a lei não veda, neste só 

se pode atuar onde a lei autoriza. 

É nesse âmbito, enfim, que o Judiciário exerce sua função. Encarregado da 

verificação e aplicação da lei, ao Judiciário cabe julgar os atos praticados pela 

Administração Pública. Contudo, o julgamento deve limitar-se à análise da legalidade 

do ato, ou seja, da sua conformidade legal. Conseqüentemente, e até pela própria 

natureza do mérito do ato administrativo, ao Judiciário compete apenas verificar se o ato 

praticado pelo Executivo atendeu aos requisitos de praxe, bem como às exigências 

previstas em lei. Em outras palavras, o Judiciário resta impossibilitado de emitir 

qualquer juízo de valor sobre a conveniência e sobre a oportunidade do ato 

administrativo, tarefa atribuída exclusivamente ao Executivo. 

Dessa forma, o Judiciário tem competência para modificar e anular atos 

administrativos eivados de vício de legalidade. O Executivo, por sua vez, é competente 

                                                 
30 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo , p. 119. 
31 CF/88. Art. 37. 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: (...). 
32 MEIRELES apud CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo , p.15. 
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para modificar e anular seus próprios atos, quando provocado ou mesmo ex officio, 

englobando casos que envolvam vício de legalidade ou mérito administrativo (juízo de 

conveniência e oportunidade). Nesse sentido, assim corrobora Marçal Justen Filho33: 

A fiscalização poderá examinar os requisitos externos da regularidade da 
atuação discricionária, o que significa verificar se todos os requisitos legais 
procedimentais foram respeitados [...] Não se admite que o juízo de 
conveniência e oportunidade, inerente à atividade administrativa, seja 
revisado pelo órgão de fiscalização. 

Contudo, considerando o conservadorismo do posicionamento doutrinário 

descrito acima e a evolução das teorias jurídicas a respeito do assunto, pode-se dizer que 

aquele pensamento encontra-se defasado. Faz-se necessário, então, discutir acerca do 

alcance do controle jurisdicional do ato administrativo. 

Conforme o entendimento anterior, a atuação do Judiciário deve limitar-se ao 

aspecto legal do controle. Não obstante, a quebra dos paradigmas ultrapassados levou à 

compreensão de que o controle jurisdicional abrange, além da legalidade, outro 

elemento. Assim, pode-se dizer que os juízos de valor acerca da razoabilidade e da 

proporcionalidade passam a figurar como objeto de análise da atividade jurisdicional. 

A tendência atual dos ordenamentos jurídicos, orientação que foi seguida pelo 

Direito brasileiro, é entender o mérito administrativo como um conjunto formado por 

elementos extrajurídicos. Na prática, isso quer dizer que a conveniência e a 

oportunidade são alcançadas por elementos que não mantêm relação com o conteúdo 

normativo vigente, os quais podem ser entendidos como mecanismos que favorecem e 

prezam por uma administração eficiente. 

Desse modo, vale trazer à colação o que dispõe Germana de Oliveira Moraes34: 

O mérito consiste, pois, nos processos de valoração e de complementação dos 
motivos e de definição do conteúdo do ato administrativo não parametrizados 
por regras nem por princípios, mas por critérios não positivados. 

A partir daí, nasce o que se chama de controle de juridicidade. Através deste, o 

controle exercido pelo Judiciário passa a ser fragmentado em controle de legalidade e 

controle de juridicidade stricto sensu. O primeiro tipo, já amplamente discutido, encerra 

a análise da conformidade existente entre as disposições legais e o ato administrativo 

                                                 
33 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo , p. 759. 
34 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública, p.44. 
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praticado. O segundo, por sua vez, e de acordo com a autora35 acima referenciada, tem 

como objetivo: 

(...) o exame da compatibilidade da valoração dos motivos e da definição do 
conteúdo do ato administrativo predominantemente discricionário com os 
princípios jurídicos outros que não o da legalidade, como, por exemplo, com 
o princípio da proporcionalidade. 

Conseqüentemente, e reafirmando o que foi dito em linhas anteriores, o Poder 

Judiciário pode, atualmente, atuar no sentido de revisar os atos discricionários 

praticados pela Administração Pública. Porém, ressalte-se, o referido controle deve ser 

estabelecido inicialmente com relação à legalidade, passando, em seguida, à análise da 

estrita conformação da valoração aos princípios que regem o Direito Administrativo. 

Em outras palavras, pode-se afirmar que o mérito, conforme definição acima transcrita, 

não pode ser objeto de apreciação jurisdicional. Nesse sentido, Germana de Oliveira 

Moraes36 define expressamente o campo de atuação do controle jurisdicional da 

Administração Pública: 

Exerce-se o controle jurisdicional de legalidade sobre os aspectos vinculados 
dos atos administrativos; exercita-se o controle judicial de juridicidade stricto 
sensu sobre os aspectos não vinculados do ato administrativo, distintos do 
mérito, vale dizer, sobre a valoração administrativa que não envolve os juízos 
de oportunidade nem de conveniência para a prática do ato, mas outros 
juízos, como os de justiça e proporcionalidade, no Direito Português e os de 
moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, no Direito Brasileiro. O 
terreno do mérito do ato administrativo persiste infenso ao controle 
jurisdicional, pois reporta-se a regras não positivas de boa administração. 
(grifo nosso) 

Por fim, é notável, no tocante ao controle da legalidade, o rompimento do 

entendimento entre as vertentes doutrinárias conservadoras e o ramo de vanguarda dos 

operadores do Direito. Contudo, ambas as correntes ainda permanecem unânimes 

quanto à intangibilidade do mérito do ato administrativo. 

 

3.2.2 Controle exercido pelo Poder Legislativo 

3.2.2.1 Controle parlamentar direto 

Falou-se anteriormente sobre o princípio da separação dos Poderes. Além de 

limitar a função específica do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, o citado 
                                                 
35 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública, p.45. 
36 Ibid., p. 45. 
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princípio pressupõe a independência e a harmonia entre as esferas de Poder. Nesse 

sentido, a própria Constituição Federal traz em seu bojo dispositivo de pertinência 

temática: 

CF/88. Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Uma vez já feitas as devidas reflexões acerca da independência dos Poderes, 

cabe, agora, fazer alusão à harmonia que deve reinar entre os mesmos. De certa forma, 

pode-se dizer que a harmonia é decorrente da própria independência. Assim, em razão 

da harmonia, às competências do Legislativo, Executivo e Judiciário deve ser 

dispensado trato cortês, de forma mútua. Desse modo, preserva-se o respeito às 

prerrogativas e faculdades conferidas pelo texto constitucional. Não obstante, a 

harmonia também encerra característica opositora, chegando mesmo a contradizer a 

necessidade de observância da relação de não interferência. 

Contudo, essa é apenas uma idéia primária. Conforme já exposto, cada uma das 

esferas tem atividades típicas e atípicas. Em outras palavras, cada uma delas, além da 

atividade principal e específica (qual seja, legislar, administrar ou julgar – na ordem do 

texto constitucional), exerce atividades secundárias que, originariamente, pertencem a 

outras esferas de Poder. Além disso, pode-se afirmar que, do ponto de vista sistemático, 

a independência e a divisão de função entre os órgãos do Poder não são absolutas. Aqui 

surge, portanto, a possibilidade de que cada esfera de Poder exerça interferência sobre 

as atividades das demais. Assim, refuta-se a idéia de contradição, uma vez que a própria 

lógica permite a coexistência da necessidade de respeito às individualidades e da 

possibilidade de interferência como meio de se alcançar a harmonia. 

No meio jurídico, a referida interferência é usualmente conhecida por sistema de 

freios e contrapesos (checks and balances). Na prática, o tal sistema permite que 

Legislativo, Executivo e Judiciário controlem suas atividades de forma recíproca. Nas 

palavras de José Afonso da Silva37, 

São esses alguns exemplos apenas do mecanismo dos freios e contrapesos, 
caracterizador da harmonia entre os poderes. Tudo isso demonstra que os 
trabalhos do Legislativo e do Executivo, especialmente, mas também do 
Judiciário, só se desenvolverão a bom termo, se esses órgãos se subordinarem 
ao princípio da harmonia, que não significa nem o domínio de um pelo outro 
nem a usurpação de atribuições, mas a verificação de que, entre eles, há de 
haver consciente colaboração e controle recíproco (que, aliás, integra o 
mecanismo), para evitar distorções e desmandos. 

                                                 
37 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 111. 
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Como bem observado pelo autor supracitado, não há relação de domínio ou 

mesmo prática de usurpação de competências. Antes, há previsão para que Legislativo, 

Executivo e Judiciário atuem de acordo com os pressupostos do Sistema de freios e 

contrapesos, ou seja, exercendo interferência recíproca nas atividades de sua 

competência.  

Por questões temáticas, as considerações a serem tecidas ficarão limitadas ao 

Poder Legislativo. Como já se disse, a função típica deste Poder é criar leis. No entanto, 

o sistema de freios e contrapesos permite o exercício de atividades atípicas, 

possibilitando, no presente caso, apenas a título exemplificativo, a interferência do 

Legislativo no Executivo. Necessária se faz, então, a indicação do alcance da 

interferência. Ao tratar do assunto, referentemente ao sistema de freios e contrapesos, a 

doutrina é unânime em defender a necessidade do controle recíproco entre as esferas de 

Poder. E a justificativa para tal é a própria disposição expressa na Carta Magna, nos 

seguintes termos: 

CF/88. Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
[...] 
X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos 
do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; 
(...). 

É cediça, no âmbito jurídico, a máxima que relata que o legislador não utiliza 

termos legais em vão. Aplicando a assertiva ao caso em concreto, pode-se dizer que 

fiscalizar e controlar, conforme disposição constitucional, são termos que guardam 

sentidos diversos. Ou seja, se o legislador considerasse que ambos os termos 

encerravam sentidos semelhantes, com certeza não os teria inserido no texto da Carta 

Política. Assim, é indubitável o raciocínio de que fiscalizar e controlar têm alcances 

distintos. Porém, indubitável também é o raciocínio de que ambos visam como resultado 

o controle recíproco dos Poderes. 

Na verdade, a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo integram a 

capacidade de interferência prevista no sistema de freios e contrapesos. Em termos mais 

usuais, fiscalização e controle dos atos do Executivo são o supedâneo do controle 

recíproco (entre Legislativo e Executivo, obviamente), institucionalizado sob a 

denominação de Controle Externo. 

Como forma de deixar mais clara a observação acerca do alcance da 

interferência, citem-se os dispositivos constitucionais informadores da previsão lógica 

aqui tecida: 
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CF/88. Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
[...] 
IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e 
apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo; 
[...] 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
[...] 
VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 
referendo do Congresso Nacional; 
(...).     

É inegável que ambos os dispositivos remetem a situações de controle externo. 

Contudo, a interferência ocorre de forma distinta. No primeiro caso, observa-se 

claramente a ocorrência de situação de fiscalização, através da qual o Congresso 

Nacional julga as contas anuais prestadas pelo Presidente da República, aprovando ou 

não o balanço do exercício financeiro do Chefe do Executivo. Apresentando-se de modo 

diverso, a sujeição dos tratados, convenções e atos internacionais do Presidente da 

República a referendo do Congresso Nacional remete à idéia de controle, uma vez que o 

Legislativo poderá vetar a ratificação dos citados atos e impedir a sua validade no 

ordenamento jurídico pátrio (objetivando a proteção da economia brasileira, por 

exemplo). 

 Feitas as considerações cabíveis, demonstrou-se a possibilidade e efetividade do 

controle externo exercido pelo Poder Legislativo, isso como forma de manter o 

equilíbrio entre os Poderes (independência e harmonia), fruto do sistema de freios e 

contrapesos, e também de reafirmar a democracia dentro do Estado de Direito, uma vez 

que os parlamentares são os representantes diretos da sociedade e, em tese, pugnam pelo 

bem dos representados e, em última instância, da Nação. 

3.2.2.2 Controle exercido por órgãos externos 

Atualmente, em virtude da crescente complexidade da estrutura dos Estados, o 

controle externo, geralmente exercido pelo Poder Legislativo, vem ganhando destaque 

e, uma vez que atua primordialmente na fiscalização da aplicação do erário público, 

vem também se firmando, em última instância, como atividade garantidora dos ideais 

democráticos. 

Assim, como forma de melhor atender aos próprios objetivos do controle 

externo, a referida atividade é auxiliada por órgãos especializados. Nesse sentido, cabe 

destacar as atuações das Controladorias e dos Tribunais de Contas.  
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3.2.2.2.1 Controladorias 

Na prática, como era de se esperar, Controladoria e Tribunal de Contas alcançam 

o mesmo objetivo: a correta utilização das verbas públicas. Contudo, ambas as 

instituições guardam peculiaridades próprias. 

Os dois órgãos-modelo citados têm estreita ligação com o processo de formação 

das estruturas política e organizacional do Estado onde surgiram. E, no caso das 

Controladorias, faz-se necessária a remissão ao desenvolvimento dos países anglo-

saxônicos, mais notadamente a Inglaterra. 

Criada originalmente no País Britânico, a Controladoria surgiu com o escopo de 

auxiliar o Parlamento na fiscalização dos recursos públicos. Nas palavras de Antônio 

Roque Citadini38, 

As Controladorias ou Auditorias-Gerais apareceram como órgãos de socorro 
do Parlamento. Seu trabalho consistia em dar às comissões de fiscalização do 
Poder legislativo informações técnicas precisas sobre os atos dos gestores do 
dinheiro público. 

E, para a execução desse mister, foi criado o cargo de Controlador Geral, cujo 

indivíduo ocupante seria o responsável pelo direcionamento e efetivação dos 

procedimentos fiscalizatórios, desde que respeitadas as previsões legais de competência 

e atribuição. 

Do ponto de vista estrutural, a marca notável da Controladoria é a composição 

singular do órgão. Assim, as atividades são concentradas na pessoa do Controlador 

Geral. Porém, essa não é a única característica que diferencia as Controladorias dos 

Tribunais de Contas. Além disso, os citados órgãos apresentam divergências quanto ao 

rigor do controle de legalidade. 

Não se quer dizer que as Controladorias não dão importância à observância, 

pelos administradores, das disposições legais quando da aplicação das finanças estatais. 

Contudo, a principal característica das Controladorias é a grande importância dada ao 

controle de mérito. E, aqui, para que se evite maior confusão quanto à identidade de 

conceitos, é de fundamental razoabilidade que se delimite o alcance do mencionado 

controle de mérito. 

Conforme exposto em linhas anteriores, o mérito administrativo é entendido 

como a conveniência e a oportunidade atribuídas ao agente quando da prática dos atos 

                                                 
38 CITADINI, Antonio Roque. Controle Externo da Administração Pública, p. 18.  
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concernentes à sua função. Essa tese, com esteio na doutrina majoritária atual, é 

incontestável. No entanto, ao migrar-se para o campo do controle dos atos da 

Administração Pública, exercido por órgãos externos, surge conceito similar acerca do 

controle dos atos fiscalizados. Quando da consecução das suas atribuições, as 

instituições controladoras analisam os atos administrativos sob o aspecto econômico, 

contábil, financeiro. Surge, desse modo, o controle de mérito. No entanto, como se pode 

observar, não sobre a conveniência e oportunidade, mas sobre a economicidade do ato. 

Por motivos didáticos, e tendo em vista que a própria doutrina não é unânime com 

relação à nomenclatura, é mais conveniente a utilização do termo “controle de gestão”. 

Nesse sentido, o controle de gestão é a análise da adequação entre a prática dos 

comandos normativos e os objetivos perseguidos pela lei, o que acaba vinculando o ato 

do gestor ao resultado. Assim, as auditorias realizadas ganharam relevância quanto ao 

aspecto econômico, o qual passou a se sobrepor ao aspecto legal. Em outras palavras, as 

Controladorias dão maior ênfase ao controle de gestão do que ao controle da legalidade, 

ou seja, os resultados (em termos financeiros) dos atos dos agentes são mais importantes 

do que sua mera adequação à letra da lei. 

Conseqüentemente, é a sociedade a maior beneficiária do aludido modelo de 

fiscalização. Uma vez priorizado o resultado financeiro, é normal que se passe a buscar 

novas técnicas e regras de finanças e contabilidade. Decorre naturalmente, a partir daí, o 

desenvolvimento das normas de auditoria, o que privilegia sobremaneira os cofres 

públicos e, indiretamente, a própria população. 

3.2.2.2.2 Tribunais de Contas 

De início, cumpre sinalizar que o presente tópico tem como objetivo traçar 

linhas gerais acerca do órgão aludido. E a razão para tanto é a destinação de subitem 

específico para análise mais contundente a respeito dos Tribunais de Contas. Na 

verdade, o que se pretende aqui é diferenciar o citado modelo das Controladorias. 

 A primeira divergência é situada no campo da organização estrutural das 

instituições: enquanto a Controladoria é dirigida por chefia de composição singular, o 

Tribunal de Contas é composto de um colegiado, geralmente integrado por indivíduos 

ocupantes de cargos aos quais se reservam as mesmas garantias dos magistrados. 

Em seguida, o outro sinal de diferença diz respeito à espécie de controle 

predominante. No caso dos Tribunais de Contas, a exemplo das Controladorias, o 
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modelo de fiscalização tem suas origens ligadas às práticas veiculadas nos países 

europeus. Contudo, havia pluralidade de escolas. E, nessa divisão, as Cortes de Contas 

refletiram as práticas alemãs, francesas e italianas, primordialmente. Assim, 

incorporaram um modelo de fiscalização que dava atenção especial ao estrito 

cumprimento da lei pelos agentes públicos.  

É inegável que a referida característica tenha sua importância, até porque o 

primeiro passo para que se utilize de maneira correta o dinheiro público é a sua 

aplicação de acordo com as previsões legais. No entanto, isso nem sempre reflete a 

utilização da maneira mais proveitosa. Apesar disso, os Tribunais de Contas, durante 

muito tempo, adstriveram-se ao fiel cumprimento da lei em detrimento dos resultados 

obtidos com a prática dos atos pelos administradores, ou seja, preferiram o controle de 

legalidade ao controle de gestão.  

Não obstante, a tendência atual é que também seja considerada a economicidade 

dos atos administrativos, sem se descuidar, contudo, da observância da legalidade por 

tais atos. Irremediável afirmar, porém, que tal prática está bem atrasada se comparada à 

atuação das Controladorias. 

3.3 Controle externo exercido pelos Tribunais de Contas 

3.3.1 Visão constitucional 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é 

considerada, sob o ponto de vista técnico, uma das mais avançadas atualmente. E o 

alcance de tal posto é devido à defesa dos interesses democráticos, consubstanciados 

primordialmente nos fundamentos que regem nossa república (art. 1º, incisos I a V)39 e 

na imensa gama de direitos e garantias fundamentais albergados no Título II da atual 

Carta Política. 

Além disso, a par dos exemplos citados, a CF/88 tem diluída em seu conjunto 

uma rede complexa de direitos, deveres, competências, garantias e princípios que, em 

última instância e de forma uníssona, mantém resguardada a independência dos Poderes 

e a proteção dos interesses da coletividade como um todo. 

                                                 
39 CF/88. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. (...). 
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Nesse sentido, percebe-se plenamente justificada a previsão do Tribunal de 

Contas como órgão de controle externo. Não bastasse isso, a simples disciplina 

(previsão de competências e atribuições) estabelecida em sede de Carta Constitucional 

já prenuncia a importância do órgão dentro da estrutura política do estado. 

De acordo com o ordenamento jurídico pátrio (art. 71, caput, CF/88)40, o 

Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar do Congresso Nacional no tocante ao 

controle externo. Desse modo, como a própria previsão constitucional sugere, a 

competência primeira para análise dos atos administrativos de instituições 

desvinculadas do Poder Legislativo é do Congresso Nacional. Para o exercício de tal 

função, obviamente, a referida combinação das Casas Legislativas conta com o apoio do 

TCU, o qual tem estrutura e pessoal especializado para a fiscalização contábil que se 

objetiva. 

Apesar da restrição feita no citado dispositivo, a fiscalização auxiliar contábil 

não é atribuição exclusiva do Tribunal de Contas da União. Na verdade, só o é no 

âmbito das instituições federais. Expliquemos melhor. A despeito da limitação imposta, 

não se pode deixar de considerar os órgãos de controle externo vinculados aos entes 

estaduais e municipais. Para tanto, basta trazer à colação a pertinente previsão 

constitucional: 

CF/88. Art. 75. 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. (...). 

Como se observa, integram também a estrutura de controle externo estatal os 

Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e os Tribunais ou Conselhos de 

Contas dos Municípios. Logicamente, da mesma forma que o TCU auxilia o Poder 

Legislativo federal, no caso o Congresso Nacional, os Tribunais de Contas dos Estados 

auxiliam as respectivas Assembléias Legislativas. Seguindo o mesmo raciocínio, o 

Tribunal de Contas do Distrito Federal auxilia a Câmara Legislativa e os Tribunais ou 

Conselhos de Contas dos Municípios atuam em conjunto com a Câmara Municipal a 

que se vinculam. Conseqüentemente, apesar de a utilização do termo Tribunal de 

Contas ser um substitutivo para Tribunal de Contas da União, as considerações tecidas 

sobre o mesmo, guardadas as devidas proporções, aplicam-se também aos órgãos de 

controle externo de níveis estadual, distrital e municipal. 
                                                 
40 CF/88. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (..). 
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A única ressalva que se faz aqui é quanto aos órgãos de controle externo 

municipais. Anteriormente, durante a vigência da Constituição de 1967, o controle 

externo era atribuição do Congresso Nacional, o qual era auxiliado pelo Tribunal de 

Contas da União. Apesar da menção exclusiva ao TCU, já existiam, à época, os 

Tribunais de Contas dos Estados. Exemplos desses são os Tribunais de Contas do Rio 

Grande do Sul e do Ceará, ambos criados no ano de 1935, através de decreto.  

Com o advento da Emenda Constitucional nº 01/69, a Constituição até então 

vigente foi consideravelmente modificada. E uma das alterações foi exatamente a 

disciplina dos órgãos de controle externo, incluídas aí as modalidades estaduais e 

municipais. Através dessa modificação, os Tribunais de Contas dos Estados (então já 

existentes) e os Tribunais de Contas dos Municípios ganharam considerável importância 

na estrutura política e organizacional do país. 

Confirmando o raciocínio, leia-se o disposto na Carta Magna a que se fez 

referência: 

CF/69. Art. 16. A fiscalização financeira e orçamentária dos municípios será 
exercida mediante contrôle externo da Câmara Municipal e contrôle interno 
do Executivo Municipal, instituídos por lei. 
§ 1º O contrôle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que fôr atribuída essa 
incumbência. 
§ 2º Sòmente por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal 
deixará de prevalecer o parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas ou 
órgão estadual mencionado no § 1º, sôbre as contas que o Prefeito deve 
prestar anualmente. 
§ 3º Sòmente poderão instituir Tribunais de Contas os municípios com 
população superior a dois milhões de habitantes e renda tributária acima de 
quinhentos milhões de cruzeiros novos. 

Percebe-se, portanto, que foi criada a possibilidade de instituição de Tribunais de 

Contas dos Municípios. Ressalte-se, contudo, que também foram impostas condições 

razoáveis para a criação dos órgãos. Não obstante, o que importa é que a partir de então 

o controle externo através do auxílio de órgãos especializados estava estruturado nos 

três níveis governamentais: federal, estadual e municipal. 

Posteriormente, com a promulgação da Constituição de 1988, a disciplina 

relativa aos Tribunais de Contas dos Municípios sofreu duro golpe: estava extinto o 

permissivo para a criação de Corte de Contas em nível municipal. Retratando tal 

comando, cite-se o dispositivo conexo: 

CF/88. Art. 31. 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. 
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§ 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. 
[...] 
§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas 
Municipais. 

No entanto, apenas foi inserida a proibição de criação de Tribunais de Contas em 

municípios. Obviamente, aqueles já existentes continuariam a exercer normalmente suas 

atribuições. Além disso, cumpre destacar que o legislador, consciente do desamparo 

municipal em virtude da mencionada proibição, remeteu aos Tribunais dos Estados a 

responsabilidade de auxiliar Câmaras Municipais de localidades onde não houvesse 

Tribunais ou Conselhos de Contas Municipais. 

3.3.2 Autonomia dos Tribunais de Contas 

A mais importante característica dos Estados Modernos é a tripartição dos 

Poderes. Na verdade, como bem já se frisou, deve-se entender por divisão dos Poderes a 

especialização das funções do Poder, posto que este é uno, indivisível. Seguindo essa 

característica, surge a independência dos Poderes. Mais uma vez, entenda-se por 

Poderes as funções do Poder. 

Aplicando as idéias acima em nosso ordenamento, logo se percebe que ambas 

foram incorporadas sob a denominação de independência harmônica dos Poderes. 

Confirmando a tese, leia-se o disposto em excerto constitucional pertinente: 

CF/88. Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

E a razão para tanto, de acordo com explanações preliminares, é a tentativa de 

manutenção da atuação pacífica de cada função prevista (Legislativa, Executiva e 

Judiciária), sem que qualquer delas se sobreponha a outra. No entanto, também se 

permite a possibilidade de fiscalização mútua, exatamente como forma de impedir os 

excessos de cada função quando do exercício de suas atividades-fim. 

Em meio a esse ambiente de controle recíproco, surge um órgão com a 

destinação específica de fiscalizar os atos das entidades estatais. E a denominação de tal 

instituição é Tribunal de Contas. O próprio título já sugere a sua real função: analisar, 

primordialmente, as prestações de contas. Na realidade, utilizou-se o termo 

primordialmente porque a função do Tribunal de Contas é mais ampla, englobando tudo 

o que envolva o patrimônio do ente federativo. 
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Nesse esteio, e considerando a imensa importância do ato de fiscalizar a 

utilização do dinheiro público, convencionou-se conferir ao Tribunal de Contas a 

autonomia necessária para o efetivo desempenho das funções a ele atribuídas. Tendo em 

vista sua disciplina constitucional, é inegável que o referido órgão integre o Poder 

Legislativo. Contudo, conforme assevera Pedro Lenza41, essa integração não reflete 

qualquer vínculo de subordinação do Tribunal de Contas perante o Legislativo. Assim, 

sob o ponto de vista estrutural, o referido órgão é dotado de suficiente autonomia. 

Sob o ponto de vista técnico e funcional, a autonomia da Corte de Contas pode 

ser analisada em função de dois aspectos: competência constitucional e garantia dos 

Ministros. Quanto ao primeiro, a previsão, em sede constitucional, das atribuições que 

lhe são conferidas já denota a grande importância do órgão em estudo, o que legitima 

sua autonomia. Corroborando tal entendimento, Régis Fernandes de Oliveira42 assevera 

que: 

(...) o Tribunal de Contas atende u’a matriz constitucional, sendo órgão 
politicamente essencial. Guarda, pois, dignidade constitucional em sua 
organização, sua independência administrativa e financeira, bem como tem 
atribuições fixadas na Lei Maior. Daí é que nasce a afirmação de que o Poder 
Legislativo não pode exercer, concomitante ou exclusivamente, funções que 
foram atribuídas aos Tribunais de Contas. São competências próprias e 
inalienáveis. Nada obsta, pois, a que se veja o Tribunal de Contas com 
autonomia constitucional, órgão dotado de competências próprias e não 
subordinado a qualquer dos tradicionais poderes do Estado. 

Nesse sentido, o segundo aspecto confirma, de certa forma, a autonomia do 

próprio órgão. E tal inferência decorre de mero raciocínio lógico: se os Ministros 

integrantes do Tribunal de Contas têm autonomia funcional, não se vinculando 

hierarquicamente ou se submetendo à aprovação de qualquer outro órgão ou membro de 

Poder, obviamente o órgão em si também deve ser considerado autônomo. O supedâneo 

normativo para a autonomia estrutural e funcional é encontrado no texto constitucional: 

CF/88. Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove 
Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e 
jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as 
atribuições previstas no art. 96. 
[...] 
§3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, 
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e 
pensão, as normas constantes do art. 40. 
(...). 

                                                 
41 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, p. 394. 
42 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro, p. 505. 
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Conforme o exposto, o Tribunal de Contas, mutatis mutandis, tem as mesmas 

atribuições conferidas aos órgãos do Poder Judiciário. Assim, no intuito de elencar as 

possibilidades que guardam pertinência com a Corte de Contas, pode-se dizer que à 

mesma compete, privativamente: 

a. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com 

observância das normas de processo e das garantias processuais das 

partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos 

órgãos administrativos; 

b. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares, velando pelo exercício 

da atividade correicional respectiva; 

c. Prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido 

o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à 

administração de suas atividades, exceto os de confiança assim definidos 

em lei; 

d. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e 

servidores que lhes forem imediatamente vinculados; 

e. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços 

auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros. 

Isso, como se percebe, ratifica a autonomia estrutural. A funcional, por sua vez, 

é albergada pela inteligência do art. 73, §3º, em concorrência com a do art. 9543, ambos 

da Constituição Federal. Desse modo, pode-se dizer que, conforme especificado abaixo, 

os Ministros do TCU têm as mesmas garantias (a, b, c) e vedações (d, e, f) dos juízes, 

respectivamente: 

a. Vitaliciedade; 

b. Inamovibilidade; 

c. Irredutibilidade de subsídio; 

d. Exercício, ainda que em disponibilidade, de outro cargo ou função; 

                                                 
43 CF/88. Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 
adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do 
tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; II - 
inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; III - irredutibilidade de 
subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. Parágrafo 
único. Aos juízes é vedado: I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma 
de magistério; II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; III - dedicar-
se à atividade político-partidária. IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de 
pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; V - exercer a 
advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo 
por aposentadoria ou exoneração. 
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e. Recebimento, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em 

processo; 

f. Dedicação à atividade político-partidária. 

De acordo com os ensinamentos de José Afonso da Silva44, as garantias e 

vedações acima elencadas formam um grande gênero de garantias, o qual pode ser 

subdividido em garantias de independência dos órgãos judiciários e garantias de 

imparcialidade dos órgãos judiciários. Embora relativa ao Poder Judiciário, a referida 

classificação, considerando-se as análises aqui tecidas, é plenamente aplicável ao 

Tribunal de Contas. Desse modo, as garantias integrariam o rol das garantias de 

independência dos órgãos judiciários, enquanto as vedações fariam parte do rol de 

garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários.  

A justificativa para a atribuição, ao Tribunal de Contas, das garantias e vedações 

apontadas é idêntica à da sua previsão para os órgãos do Poder Judiciário. 

Relativamente a este último, traz-se à colação interessante consideração do 

doutrinador45 referido no parágrafo anterior: 

As garantias, que a Constituição estabelece em favor dos juízes, para que 
possam manter sua independência e exercer a função jurisdicional com 
dignidade, desassombro e imparcialidade, podem ser agrupadas em duas 
categorias: (a) garantias de independência dos órgãos judiciários; (b) 
garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários. As garantias de 
independência dos órgãos judiciários são: vitaliciedade, inamovibilidade, e 
irredutibilidade de vencimentos. [...] As garantias de imparcialidade dos 
órgãos judiciários aparecem, na CF, sob forma de vedações aos juízes, 
denotando restrições formais a eles. Mas, em verdade, cuida-se aí, ainda, de 
proteger a sua independência e, conseqüentemente, do próprio Poder 
Judiciário. 

Conseqüentemente, percebe-se que as garantias e vedações também conferidas 

aos Ministros do TCU têm o escopo de permitir e exigir o exercício ilibado das funções, 

garantindo-se, assim, a autonomia da instituição como um todo e não se admitindo a 

interferência externa e interna, principalmente através de pressão de cunho político e 

para o beneficiamento de interesses individuais e setoriais. Corroborando tal 

entendimento, Marçal Justen Filho46 afirma que: 

É juridicamente impossível qualquer autoridade integrante de algum dos três 
‘Poderes’ intervir sobre o desempenho das competências do Tribunal de 
Contas, tanto quanto é inviável suprimir a existência ou reduzir suas 
atribuições por meio de medidas infraconstitucionais. 

                                                 
44 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 577-578. 
45 Ibid., p. 577-578. 
46 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo , p. 764. 
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3.3.3 Âmbito de abrangência / incidência 

Conforme já delineada em tópicos passados, a função primordial do Tribunal de 

Contas é a fiscalização. Contudo, a mesma tem vertentes variadas, alcançando os ramos 

operacional, patrimonial, de finanças, de contabilidade e de orçamento. Assim sendo, 

conclui-se que a fiscalização recai sobre tudo que envolva dinheiro ou patrimônio 

público. Obviamente, o âmbito de abrangência da fiscalização não é ilimitado, bem 

como também não o é o campo de incidência. 

Antes de delimitar o campo de atuação, no entanto, deve-se fazer consideração 

importante acerca da atividade da Corte de Contas. Segundo já prenunciado, o Tribunal 

de Contas é, por excelência, responsável pela fiscalização financeira da Administração 

Pública e dos demais Poderes. Não obstante, a doutrina não tem posicionamento 

unânime com relação ao assunto. A divergência paira sobre a efetiva possibilidade de 

fiscalização pelo Tribunal de Contas e a sua mera atuação como órgão auxiliar, de 

emissão de parecer técnico. 

Defendendo a primeira posição, Celso Antônio Bandeira de Mello47 afirma 

que “São amplíssimas [...] as competências fiscalizadoras da Corte de Contas”. 

Seguindo o mesmo entendimento, Marçal Justen Filho48 assim se manifesta:  

Os arts. 70 e 71 da Constituição reservam ao Tribunal de Contas 
competências fiscalizatórias próprias, no tocante a um elenco de atividades 
administrativas. A Constituição consagrou competência mais ampla do que as 
anteriores, no tópico da fiscalização externa.  

Em sentido contrário, Pedro Lenza49 partilha da opinião de que: 

O Tribunal de Contas, apesar de autônomo, não tendo qualquer vínculo de 
subordinação ao Legislativo, é auxiliar deste último Poder. A fiscalização em 
si é realizada pelo Legislativo. O Tribunal de Contas, como órgão auxiliar, 
apenas emite pareceres técnicos.  

Não há dúvida de que o Tribunal de Contas seja órgão auxiliar do Poder 

Legislativo. No entanto, a despeito do declarado pelo último autor, a função do órgão 

em apreço não se restringe a emitir pareceres técnicos. Na verdade, a corte de contas é 

encarregada da emissão de pareceres técnicos acerca da apreciação das contas prestadas 

pelos agentes públicos responsáveis. Contudo, é também competente para atuar 

diretamente na fiscalização financeira em sede de controle externo, juntamente com o 

                                                 
47 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo , p.897. 
48 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo , p.764. 
49 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, p. 394. 
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Congresso Nacional. Vale ressaltar ainda que os Tribunais de Contas têm a importante 

missão de produzir jurisprudência administrativa. 

Confirmando a assertiva, cite-se excerto constitucional pertinente: 

CF/88. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
[...] 
IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades referidas no inciso II; 
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 
Estados, ao Distrito Federal ou a Município; 
(...). 

Como se vê, a Constituição estabelece que, em determinados casos, a obrigação 

de fiscalizar é do próprio Tribunal de Contas. Além disso, ainda abre a possibilidade 

para que o mesmo atue de ofício, sem que haja a necessidade de provocação por parte 

do Poder Legislativo. Conseqüentemente, não há outro entendimento plausível: a Corte 

de Contas é, indubitavelmente, órgão de fiscalização. 

Passada a fase inicial, cabe agora a indicação das competências do Tribunal de 

Contas, através das quais são definidos os campos de abrangência e incidência de sua 

atividade. Relativamente ao primeiro, pode-se dizer, com esteio no caput do art. 70, da 

CF/8850, que a fiscalização engloba, genericamente, a União e as entidades da 

                                                 
50 CF/88. Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará contas 
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 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 
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administração direta e indireta. No entanto, o ideal é a indicação exata dos órgãos e 

pessoas passíveis de fiscalização pela Corte de Contas, conforme se expõe abaixo: 

a. União (art. 70, caput, CF/88); 

b. Entidades da administração direta e indireta (art. 70, caput, CF/88); 

c. Unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

(art. 71, IV, CF/88); 

d. Empresas supranacionais de cujo capital social a União participe (art. 71, 

V, CF/88); 

e. Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 71, VI, CF/88); 

f. Presidente da República (art. 71, I, CF/88); 

g. Administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos (art. 71, II, CF/88). 

Como se percebe, o Tribunal de Contas pode atuar na fiscalização de todo e 

qualquer órgão, seja este pertencente aos Poderes Legislativo, Executivo ou Judiciário, 

ou apenas dependente econômico dos mesmos, desde que o objeto fiscalizado envolva 

dinheiro ou bem público. Ressalte-se, entretanto, que há determinadas restrições com 

relação à fiscalização dos órgãos e entidades apontados. Porém, uma vez que tais 

restrições encontram-se claramente expostas no texto constitucional, não se faz 

necessária a apresentação das mesmas. 

Migrando para o campo de incidência, o mesmo pode ser definido como 

hipótese normativa de atuação do Tribunal de Contas, através da qual se alcança o 

objeto da atividade fiscalizatória. Pode-se dizer que, fundamentalmente, a Corte de 

Contas atua em cima da apreciação das contas públicas. Confirmando a assertiva, 

cumpre elencar, nos mesmos moldes aplicados às hipóteses do campo de abrangência, 

as competências efetivamente fiscalizatórias do TCU: 

a. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 

mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a 

contar do recebimento (art. 71, I, CF/88); 

b. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 

                                                                                                                                               
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; (...) 
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incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 

Público federal (art. 71, II, CF/88); 

c. Julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (art. 71, II, 

CF/88); 

d. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 

fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, 

excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão (art. 

71, III, CF/88); 

e. Apreciar, para fins de registro, a legalidade das concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores 

que não alterem o fundamento legal do ato concessório (art. 71, III, 

CF/88); 

f. 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 (art. 71, IV, CF/88); 

g. 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 entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal (art. 71, IV, 

CF/88); 

h. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 

capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos 

do tratado constitutivo (art. 71, V, CF/88); 

i. 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 (art. 71, VI, CF/88). 

Ante o exposto, confirma-se o entendimento inicial que previu a ampla, mas não 

irrestrita, gama de atuação do Tribunal de Contas. Percebe-se, ainda, que a principal 

função desta corte é apreciar as contas de órgãos, agentes públicos e demais pessoas e 
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entidades que têm envolvimento com o erário, direta ou indiretamente, através da 

ingerência de dinheiros, bens ou valores públicos. 

3.3.4 Natureza do controle 

Ao tratar do Tribunal de Contas, a primeira idéia que vem à mente é a de que ao 

citado órgão cabe a atividade judicante no que diz respeito à análise fiscalizatória das 

contas prestadas pelos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, além das 

inspeções e auditorias, ex officio ou não, realizadas pelo próprio Tribunal. 

O primeiro fato indutor de tal pensamento é a nomenclatura do órgão em si: a 

simples denominação do órgão de Tribunal induz à comparação entre a referida 

instituição e os órgãos do Poder Judiciário que levam o mesmo nome. Apenas a título 

exemplificativo, não se pode negar a semelhança de nomenclatura entre Tribunal de 

Contas e Tribunal de Justiça, Tribunal de Alçada, Tribunal Regional Federal, Tribunal 

Superior Eleitoral, etc.  

No entanto, tal interpretação deve ser deixada a cargo dos leigos. Uma vez que 

não têm a formação jurídica necessária para análise mais aprofundada acerca do Direito 

e de seus institutos, é plenamente plausível que pensem daquela forma. Por outro lado, é 

dever dos operadores do Direito o estudo sistemático do ordenamento jurídico, 

buscando sempre a melhor interpretação como forma de afirmar o Direito e de distribuir 

a justiça. 

A recomendação acima tem fundamento nos próprios equívocos contidos nas 

disposições legais. Especificamente com relação ao assunto aqui discutido, é 

interessante a análise do texto constitucional. Para tanto, cite-se o art. 73 da 

Constituição Federal: 

CF/88. Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove 
Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e 
jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as 
atribuições previstas no art. 96. (...) 

Como se pode observar, o legislador constituinte estabeleceu que o Tribunal de 

Contas exerce “jurisdição” em todo o território nacional. Buscando a exata acepção da 

palavra, pode-se dizer, preliminarmente, que significa a extensão do campo de atuação 

do Poder Judiciário, o qual é responsável pela atividade judicante, mediante a resolução 



62 

de conflitos dentro dos ditames do ordenamento jurídico. De forma mais clara, assim 

expõe José de Albuquerque Rocha51: 

A jurisdição é, justamente, a função estatal que tem a finalidade de garantir a 
eficácia do direito em última instância no caso concreto, inclusive recorrendo 
à força, se necessário. Sua nota individualizadora é de natureza funcional e 
consiste, por conseguinte, em estar dirigida, especificamente, ao fim de 
manter, em última instância, o ordenamento jurídico no caso concreto, ou 
seja, manter o ordenamento jurídico quando este não foi observado 
espontaneamente pela sociedade. Ademais, no direito brasileiro, a jurisdição 
caracteriza-se, do ponto de vista estrutural, por ser exercida, 
preponderantemente, por órgãos do Poder Judiciário, independentes e 
imparciais, através do devido processo legal. 

Portanto, buscando fundamentação na Constituição Federal, a atividade-fim dos 

órgãos do Poder Judiciário é processar e julgar, originariamente, ou apenas julgar, 

quando em sede de recurso. Tendo em vista a própria divisão clássica dos Poderes, é 

incontestável a atribuição das funções de legislar, administrar e julgar aos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, respectivamente. Ademais, e com esteio no controle 

recíproco do sistema de freios e contrapesos (checks and balances), essa distribuição 

não é exclusiva. 

José de Albuquerque Rocha, em seu comentário transcrito, confirma essa 

posição quando utiliza o termo “preponderantemente”. O autor quis dizer, com isso, 

que, apesar de ser a parcela de poder constitucionalmente habilitada para exercer a 

função de julgar, não é somente o Judiciário que realiza esse mister. Exemplo disto é a 

competência dada ao Poder Legislativo. Observe-se, para tanto, o art. 52 da 

Constituição: 

CF/88. Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos 
crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da 
mesma natureza conexos com aqueles; 
II – processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o 
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de 
responsabilidade; 
(...). 

Conforme se depreende da inteligência do citado artigo, o Poder Legislativo, 

embora em escala bastante reduzida, também detém parcela de competência 

jurisdicional para processar e julgar. No entanto, e como se trata de atribuição de função 

a Poder de atividade-fim distinta, é necessário ressaltar que a outorga de competência 

jurisdicional (ou mesmo administrativa) ao Legislativo deve ser feita de modo 
                                                 
51 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo, p. 78. 
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categórico, taxativo, de forma que não paire dúvida sobre a previsão legal. Nesse 

intuito, a Constituição Federal é incisiva quando determina, nos mesmos moldes que se 

referiu ao Judiciário, ao Senado Federal a responsabilidade de processar e julgar o 

Presidente da República e os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. 

Assim, já evidente que o Tribunal de Contas não tem competência para legislar, 

uma vez que é órgão técnico de fiscalização e que não há previsão constitucional para 

tanto, prova-se agora que o referido órgão também não tem competência jurisdicional. 

Entenda-se, com isso, que os procedimentos seguidos pela Corte de Contas não são 

dotados de definitividade, ou seja, as decisões proferidas pelo colegiado podem ser 

atacadas, à guisa do art. 5º, inciso XXXV, da CF/88 (“A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), pelo órgão jurisdicional competente. 

Conseqüentemente, sendo desprovido das competências legislativa e 

jurisdicional, ao Tribunal de Contas cabe a competência administrativa de fiscalizar atos 

de cunho financeiro e julgar as contas apresentadas por pessoas e órgãos responsáveis 

por dinheiros, bens e valores públicos. Pode-se dizer, então, que o ato de controle 

externo, praticado pela Corte de Contas, tem natureza administrativa. Nesse sentido, 

Pedro Lenza52 afirma que, 

Malgrado tenha o art. 73 da CF falado em “jurisdição do tribunal de Contas, 
devemos alertar que esta denominação está totalmente equivocada. Isso 
porque o Tribunal de Contas é órgão técnico que emite pareceres, não 
exercendo jurisdição no sentido próprio da palavra, na medida em que 
inexiste a “definitividade jurisdicional”. Os atos praticados são de natureza 
meramente administrativa, podendo ser atacados ou não pelo Legislativo. O 
Tribunal de Contas, então, decide administrativamente, não produzindo 
nenhum ato marcado pela definitividade, ou fixação no direito concreto, no 
sentido de afastamento da pretensão resistida. O Tribunal de Contas, 
portanto, não integra o Poder Judiciário. 

Contudo, e apesar de não integrar sua estrutura, o TCU adota procedimentos 

bastante semelhantes com aqueles observados pelo Judiciário. Comprovando a 

assertiva, é suficiente dizer que o próprio STF, órgão máximo na estrutura do citado 

Poder, em sede do Mandado de Segurança53, defendeu o seguinte: 

EMENTA: I. Tribunal de Contas: competência: contratos administrativos 
(CF, art. 71, IX e §§ 1º e 2º). 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 

                                                 
52 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, p. 394. 
53 STF, MS 23.550 / DF, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgamento em 04.04.2001, 
DJ 31.10.2001. 



64 

licitação de que se originou. II. Tribunal de Contas: processo de 
representação fundado em invalidade de contrato administrativo: incidência 
das garantias do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, 
que impõem assegurar aos interessados, a começar do particular contratante, 
a ciência de sua instauração e as intervenções cabíveis. Decisão pelo TCU de 
um processo de representação, do que resultou injunção à autarquia para 
anular licitação e o contrato já celebrado e em começo de execução com a 
licitante vencedora, sem que a essa sequer se desse ciência de sua 
instauração: nulidade. Os mais elementares corolários da garantia 
constitucional do contraditório e da ampla defesa são a ciência dada ao 
interessado da instauração do processo e a oportunidade de se manifestar e 
produzir ou requerer a produção de provas; de outro lado, se se impõe a 
garantia do devido processo legal aos procedimentos administrativos 
comuns, a fortiori, é irrecusável que a ela há de submeter-se o 
desempenho de todas as funções de controle do Tribunal de Contas, de 
colorido quase - jurisdicional. A incidência imediata das garantias 
constitucionais referidas dispensaria previsão legal expressa de audiência dos 
interessados; de qualquer modo, nada exclui os procedimentos do Tribunal de 
Contas da aplicação subsidiária da lei geral de processo administrativo 
federal (L. 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”. (...) (grifos nossos) 

Portanto, e apesar de designado como “quase-jurisdicional” pelo próprio 

Ministro relator, o processo de competência do Tribunal de Contas teve sua 

classificação definida como administrativa. Além disso, vê-se que o referido processo 

está submetido aos princípios processuais constitucionais do devido processo legal e do 

contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). 

Outro fato que contribui para a denominação de processo “quase-jurisdicional” é 

a possibilidade do exercício de controle difuso de constitucionalidade pelo TCU. Na 

prática, a Corte de Contas pode declarar a inconstitucionalidade de dispositivos legais 

que estejam em desacordo com a Carta Magna. Porém, tal controle só é permitido no 

caso concreto, gerando efeito apenas entre as partes. Tal é o que se depreende de súmula 

editada pelo Supremo Tribunal Federal: 

STF. Súmula 347. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, 
pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. 

Passada a fase da definição da natureza funcional do ato de controle externo do 

TCU, chega-se agora à delimitação da natureza do mérito do aludido ato. Tarefa bem 

mais simples, a natureza do mérito do ato de controle externo, em conformidade com as 

considerações tecidas no início do presente capítulo, é historicamente formada no 

âmbito das Controladorias. Neste modelo de controle externo, muito mais do que à 
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legalidade, dá-se significativa importância aos resultados financeiros obtidos através da 

correta aplicação da norma pelo agente público. 

Reconhecendo a maior eficácia dos resultados financeiros alcançados pelos 

Controladores-Gerais, os países que adotavam o modelo de Tribunal de Contas 

resolveram aplicar ao seu método de fiscalização a observância ao quesito economia. 

Daí ter surgido, no Brasil, a idéia de economicidade. E isso é refletido no art. 70 da 

Constituição, que assim dispõe: 

 CF/88. Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo controle interno de cada Poder. (...) (grifo nosso)  

Portanto, a natureza econômica do controle de gestão não atinge o mérito (em 

sua definição clássica) do ato administrativo, ou seja, analisa somente os resultados 

financeiros, sem se preocupar com a conveniência e a oportunidade. Nesse sentido, 

Marçal Justen Filho54 assevera que 

Não foi casual, por isso, a ausência de referência constitucional à fiscalização 
quanto ao mérito, à conveniência ou, mesmo, à discricionariedade. A 
Constituição alude a legitimidade e economicidade, ângulos complementares 
da liberdade de atuação do gestor da coisa pública. Cabe aos órgãos de 
fiscalização verificar se inexistiu desvio de finalidade, abuso de poder ou se, 
diante das circunstâncias, a decisão adotada não era a mais adequada.  

Outro ponto interessante é quanto às condições enfrentadas pelo administrador à 

época em que praticou o ato. Em sede de fiscalização, o órgão de controle externo não 

pode julgar o ato do agente de acordo com as condições contemporâneas ao processo 

administrativo. Deve, outrossim, levantar hipóteses de atos divergentes daquele 

praticado pelo administrador, aplicando-lhes as mesmas condições do período pretérito. 

Assim, em igualdade de condições, pode-se observar qual ato teria alcançado melhores 

resultados financeiros. A razão para tanto é que não se pode exigir do agente público a 

previsão de conjunturas econômicas futuras mais favoráveis a um ou outro ato. 

3.3.5 Participação popular 

O Estado Democrático tem, por fundamento, assegurar a participação da 

população nos processos decisórios governamentais, seja direta ou indiretamente. E, 

                                                 
54 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo , p. 765. 
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para dar real efetividade a tal objetivo, faz-se necessária a previsão de dispositivos que 

permitam a inclusão dos cidadãos na política e em assuntos congêneres. 

Assim, refletindo a importância dessa situação, o legislador constituinte criou 

condições específicas de participação do povo. A primeira delas está albergada no caput 

do art. 14 da Constituição, o qual dispõe que “A soberania popular será exercida pelo 

sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos (...)”. Desse 

modo, o povo tem direito de escolher, diretamente, os indivíduos que melhor lhe 

representem na condução do governo nos níveis federal, estadual e municipal. 

Além disso, o mesmo art. 14 da CF/8855 prevê a possibilidade de atuação 

popular direta na política, sem que haja a representação através de deputados, por 

exemplo. Nesse sentido, a população pode, através de plebiscito (art. 14, I, CF/88), 

decidir qual deve ser a medida a ser adotada pelo governo. 

No entanto, a participação popular não se restringe ao envolvimento com as 

decisões políticas. E isso, mais uma vez, configura-se como fruto da democracia. 

Assim, como bem acentua Gilmar Ferreira Mendes56, “É típico do regime republicano 

que o povo, titular da soberania, busque saber como os seus mandatários gerem a 

riqueza do país.” Portanto, além de participar da política em si, o cidadão também é 

convidado a cooperar e cobrar das autoridades responsáveis um maior compromisso 

com o equipamento público, principalmente quando se trata da utilização das verbas 

dispostas para a implementação das políticas governamentais. Afinal, boa parte dos 

recursos advém do pagamento de uma pesada carga de tributos pela própria população. 

Dessa forma, com o objetivo de afirmar a democracia e também fazer justiça, a 

Carta Política de 1988 previu, em seu art. 74, a possibilidade da participação popular no 

processo de fiscalização realizado pelo Tribunal de Contas. O citado dispositivo 

estabelece que: 

CF/88. Art. 74. [...] §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.  

                                                 
55 CF/88. Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa 
popular. (...) 
56 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso 
de Direito Constitucional, p. 856. 
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Como se observa, é direito (e também dever) do cidadão consciente a busca pelo 

fiel cumprimento da lei e a fiscalização das contas públicas, tudo como forma de 

propiciar, em última instância, o crescimento e desenvolvimento da Nação. 



 

4 DO CONTROLE DAS PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS E A 
INCIDÊNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

4.1 Hipóteses normativas de atuação dos Tribunais de Contas 

Antes de entrar no mérito da análise das possibilidades de fiscalização das 

parcerias público-privadas, levando-se em conta os comandos previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, é necessário que sejam indicados os supedâneos normativos 

(constitucional e legal, nessa ordem) que justifiquem a atuação dos Tribunais de Contas 

em sede de controle externo. 

4.1.1 Permissivo constitucional 

O controle externo da União, incluída aí a Administração Pública, é atividade de 

competência do Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Este, por ser 

órgão técnico, é quem verdadeiramente atua na fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, seja de ofício ou a requerimento das Casas 

Legislativas, individualmente, ou do Congresso Nacional. 

O intuito, aqui, é demonstrar a possibilidade de sujeição das parcerias público-

privadas ao controle externo do Tribunal de Contas. De início, cabe indicar a previsão 

que mais se coaduna com a hipótese em estudo. Para tanto, cite-se excerto do 

dispositivo que determina as competências da Corte de Contas: 

CF/88. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso nacional, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
[...] 
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; 
(...). 
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Decerto, as parcerias público-privadas, por constituírem concessão de serviço 

público, não se enquadram no rol de instituições previstas no inciso acima, uma vez que 

não pertencem à Administração direta e nem à Administração indireta. Obviamente, 

uma vez classificadas como concessionárias especiais, também não podem ser 

consideradas fundações ou sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal. 

Desse modo, a solução é recorrer à parte final do inciso II, do art. 70, da CF/88. 

Assim, os dirigentes das sociedades de propósito específico ou qualquer outro 

responsável que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 

prejuízo ao erário público, deverão ter suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas.  

Contudo, levando-se em conta o referido dispositivo, a fiscalização pelo 

Tribunal de Contas fica sobremaneira prejudicada. Isso ocorre em razão da 

condicionante “perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário público”. Conforme se observa, o Tribunal de Contas só tem competência para 

julgar as contas dos responsáveis depois de ocorrido o prejuízo. 

Essa impossibilidade representa, de fato, uma incongruência, posto que a função 

da Corte de Contas é atuar na fiscalização (lato sensu) da utilização do capital público. 

Porém, apesar de relativamente tendenciosa, pode-se resolver essa incongruência a 

partir da interpretação sistemática da Constituição. Assim, torna-se imprescindível o 

estudo do art. 70 da Carta Magna57. Ainda com relação ao âmbito de incidência da 

fiscalização a ser realizada pela Corte de Contas, é interessante observar a posição de 

Ricardo Lobo Torres58: 

O controle financeiro e orçamentário, do ponto de vista objetivo, vem se 
dilargando extraordinariamente nos últimos anos, aqui e alhures. A 
Constituição anterior só o estendia explicitamente às autarquias (art. 70, §5°). 
Mas o texto atual, acompanhando o constitucionalismo moderno e a doutrina, 
realça que “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens 
e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária" (art. 70, parágrafo único, com 
redação da Emenda Constitucional 19, de 4.6.98).  

                                                 

57 CF/88. Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecada, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens 
e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária. 
58 TORRES, Ricardo Lôbo. Curso de Direito Financeiro e Tributário, p. 203. 
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Conforme se observa no parágrafo único do art. 70, da CF/88, qualquer pessoa 

física ou jurídica que tenha envolvimento com capital público está fadada a prestar 

contas. Nesse sentido, Régis Fernandes de Oliveira59 defende que: 

Em conseqüência, o Tribunal de Contas é órgão constitucional a quem cabe a 
fiscalização e controle das contas de todas as pessoas jurídicas e físicas que 
lidam com recursos públicos, a apreciação da legalidade dos serviços 
funcionais, podendo impor sanções, em casos de infração. 

O Tribunal de Contas, por sua vez, tem o dever de auxiliar o Congresso 

Nacional no controle externo das contas do Poder Executivo. E este, por sua vez, 

através de seus órgãos, é quem financia, direta ou indiretamente, as parcerias público-

privadas. Conseqüentemente, a corte de contas teria legitimidade para julgar as contas 

dos responsáveis pelas PPP’s. 

Lembre-se ainda que, conforme prevê o art. 75, caput, da CF/8860, essa solução 

também é aplicada quanto ao controle externo dos Tribunais de Contas dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios sobre parcerias 

público-privadas estaduais, distritais e municipais, respectivamente. 

4.1.2 Permissivo legal 

Uma vez analisada a possibilidade de controle externo em sede constitucional, 

cabe, agora, encontrar o devido amparo legal que legitima a atuação fiscalizatória do 

Tribunal de Contas. Da mesma forma que a Constituição Federal, as leis 

infraconstitucionais, ao tratar de situações que envolvam o despêndio de recursos 

públicos, devem ter a máxima preocupação com a utilização dessas verbas. E, portanto, 

devem também prever formas de controle e de sanção dos gastos indevidos. Para tal 

mister, seria imprescindível a atuação dos órgãos de controle externo, os quais, além da 

técnica especializada, trariam consigo a patente imparcialidade. A Lei das Parcerias, no 

entanto, apesar de editar normas gerais sobre as PPP’s, não cuidou, nesse âmbito geral, 

da fiscalização exercida pelos órgãos de controle externo.  

Não obstante, há de se fazer uma ressalva especificamente quanto ao controle 

externos das parcerias instituídas por órgãos ligados ao Poder Público federal. E isso é 

                                                 
59 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro, p. 504. 
60 CF/88. Art. 75. 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. 
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decorrente da avançada técnica utilizada pelo legislador. A Lei nº 11.079/2004, ao tratar 

das parcerias público-privadas, além das normas gerais aplicáveis a todos os entes da 

Administração, reservou também espaço para a normatização exclusiva das concessões 

estabelecidas por órgãos da União. Nesse sentido, criou o Órgão Gestor das Parcerias 

Público-Privadas, ao qual compete, a grosso modo, regular a instituição das PPP’s. 

Assim, visando o controle das finanças públicas, a Lei das Parcerias61 

determinou, no art. 14, §5º, que o Órgão Gestor deverá remeter ao Congresso Nacional 

e ao Tribunal de Contas, anualmente, relatórios de desempenho dos contratos de 

parceria público-privada. Dessa forma, o Tribunal de Contas tem plena competência 

para julgar as contas dos administradores das sociedades de propósito específico. 

Uma vez que o controle externo expresso das PPP’s ficou limitado ao âmbito 

federal, cabe agora ao Poder Legislativo de níveis estadual, distrital e municipal atuar 

no sentido de editar normas que estabeleçam de forma taxativa a necessidade de 

julgamento das contas das parcerias público-privadas pelos Tribunais de Contas 

congêneres. 

4.2 Responsabilização fiscal 

4.2.1 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

4.2.1.1 Origem 

A dificuldade financeira do Brasil não é fruto da atualidade. Na verdade, é 

resultado que se arrasta desde a chegada dos portugueses. Desde aquela época, com os 

saqueamentos costumeiros que transferiam a riqueza brasileira para a Coroa Portuguesa, 

até a atualidade, com a imensa corrupção que ainda assola o país, convivemos 

diariamente com o déficit público.  

Contudo, o tempo, embora de forma mínima, tem atuado ao lado daqueles que 

lutam por um Brasil melhor. E isso pode ser observado através do amadurecimento 

sócio-político da população. Obviamente ainda nos encontramos muito aquém do 

desejável, dos índices apresentados pelos países desenvolvidos. Porém, ainda que 

                                                 
61 Lei nº 11.079/2004. Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias público-privadas 
federais, com competência para: [...] § 5o O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso 
Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos 
contratos de parceria público-privada. 
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devagar, estamos caminhando para a formação de uma sociedade mais justa, mais 

participativa, mais comprometida com a coletividade e com a coisa pública. 

Atualmente, vê-se constantemente a deflagração de operações policiais com 

vistas à captura de criminosos ou mesmo à apreensão de bens materiais em posse de 

pessoas indevidas (ou não merecedoras). É comum também que o Judiciário cumpra sua 

função social e aplique as devidas sanções aos que atuam em desacordo da lei, 

independente da classe ou função social. Pode ser em proporções mínimas, mas já 

reflete sinais de mudança. 

Isso tudo, queira-se ou não, ocorreu por influência da mídia. Ainda que muitas 

vezes tendenciosos, os meios de comunicação exerceram papel fundamental para a 

ocorrência dessas mudanças. Afinal, com a rapidez da transmissão das notícias, 

principalmente pela Internet, e com a ampla divulgação, especialmente através do meio 

televisivo, a população fica a par do que realmente acontece nos bastidores da política e 

mesmo nos meios sociais. E, com isso, indigna-se e, de certo modo, passa a pressionar 

as autoridades em busca de mudança. 

Nesse âmbito, em uma época em que se busca o desenvolvimento do país, surge 

a Lei de Responsabilidade Fiscal, presente no ordenamento jurídico sob o nº 101/2000, 

a qual teve origem em 4 de maio de 2000. 

4.2.1.2 Objetivos 

Apresentado o contexto histórico de criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

passemos agora à indicação de seus objetivos. Para cumprir tal desiderato, far-se-á uso 

da exposição de motivos62 e dos dispositivos da própria lei. 

Primeiramente, cabe dizer que o objetivo mediato da LRF era implementar um 

regime de gestão fiscal responsável. Através dele, surge o escopo imediato da lei, qual 

seja: a drástica e veloz redução do déficit público e a estabilização do montante da 

dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto da economia. 

No sentido macro, a intenção da LRF era estabelecer princípios norteadores da 

gestão fiscal responsável, além de fixar limites para o endividamento público e para a 

expansão de despesas continuadas e de instituir mecanismos prévios e necessários para 

assegurar o cumprimento de metas fiscais a serem atingidas pelas três esferas de 

governo. 

                                                 
62 Cf. Exposição de Motivos nº 106/MOG/MF/MPAS, em Anexos. 
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Obtendo sucesso com as medidas, a LRF consolidaria o novo regime fiscal no 

País, o qual seria compatível com a estabilidade de preços e o desenvolvimento 

sustentável. E isso representa, inequivocamente, o equilíbrio intertemporal das contas 

públicas, o que, em última instância, reflete no bem-estar da coletividade. 

Por fim, e conforme dispõe o art. 1º, §1º, da Lei Complementar nº 101/200063, é 

também objetivo a ação planejada e transparente, através da qual se procura prevenir 

riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

Além dos objetivos já citados, a Lei de Responsabilidade Fiscal também 

procurou alcançar princípios caros ao Direito Financeiro. Nesse sentido, e apenas a 

título ilustrativo, pode-se dizer que o citado diploma atendeu aos princípios da 

programação, da legalidade, da transparência orçamentária, da publicidade orçamentária 

e da responsabilidade na gestão fiscal. De forma sintética, pode-se dizer que a LRF 

buscou efetivar o planejamento prévio de receitas e despesas (programação), ambas 

previstas em lei (legalidade), de forma a permitir a execução da atividade financeira de 

acordo com “os ditames da clareza, abertura e simplicidade”64 (transparência), sempre 

tornando públicos os atos correlatos (publicidade) e objetivando a eficiente gestão dos 

recursos estatais e responsabilização civil e penal dos infratores (responsabilidade 

fiscal). 

4.2.1.3 Âmbito de abrangência / incidência 

4.2.1.3.1 Aspectos gerais 

O objetivo do presente subitem, vale dizer, não é realizar um estudo sistemático 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pretende-se, aqui, outrossim, estabelecer, de forma 

sucinta, as orientações gerais da Lei Complementar nº 101/2000 acerca da abrangência e 

da incidência de suas normas. Quanto ao primeiro aspecto, pode-se dizer que o 

conteúdo da LRF é extensivo aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, nestes 

                                                 
63 LC nº 101/2000. Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. § 1o A 
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a 
Pagar. 
64 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário, p. 125. 
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compreendidos todos os órgãos componentes, pertencentes aos três níveis de governo 

(federal, estadual e municipal). 

Antes de iniciar o estudo, faz-se necessário lembrar que a Lei Complementar em 

apreço decorre da intenção de regulamentação dos assuntos dispostos no art. 163, V65, e 

art. 165, §9º, II66, ambos da Constituição Federal, visando a fiscalização financeira da 

administração pública direta e indireta e o estabelecimento de normas de gestão 

relacionadas ao assunto. 

Para a execução de tal mister, o legislador constituinte estabeleceu um tripé 

normativo constituído pelo plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei 

orçamentária anual, institutos previstos no art. 165 da Carta Política67. Os citados 

instrumentos têm a função primordial de concentrar todas as despesas e receitas do 

Estado. Dessa forma, pode-se realizar um melhor controle acerca de tudo o que foi ou 

será gasto, bem como sobre todas as rendas que foram ou serão efetivamente recebidas 

pelo poder público. Conseqüentemente, o plano plurianual, a lei de diretrizes 

orçamentárias e a lei orçamentária anual devem manter coerência entre si, o que implica 

dizer que as leis mais específicas devem atender aos objetivos gerais dispostos nas leis 

mais genéricas. Assim, forma-se uma cadeia: a lei orçamentária anual deve submeter-se 

à lei de diretrizes orçamentárias e ao plano plurianual, enquanto a lei de diretrizes 

orçamentárias deve respeitar os ditames do plano plurianual. 

Nesse sentido, traz-se à colação a opinião de Régis Fernandes de Oliveira68: 

                                                 
65 CF/88. Art. 163. Lei complementar disporá sobre: [...] V - fiscalização financeira da administração 
pública direta e indireta; (...).  
66 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: [...] § 9º - Cabe à lei complementar: [...] 
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como 
condições para a instituição e funcionamento de fundos. (...). 
67 CF/88. Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as 
diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais. § 1º - A lei que instituir o plano plurianual 
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. § 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. [...] § 5º - A lei orçamentária anual 
compreenderá: I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - o 
orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto; III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos 
e mantidos pelo Poder Público. [...] § 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, 
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-
regionais, segundo critério populacional. (...). 
68 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro, p. 497. 
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Evidente está que se deve constar do Plano Plurianual, deverá figurar na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento anual, que decorrem daquele. A 
compatibilidade vertical de ambos com o Plano é decorrência lógica da 
estrutura orçamentária brasileira. O orçamento anual somente pode conter o 
que já foi estipulado na lei de diretrizes orçamentárias (§2° do art. 165) e no 
Plano (§7° do mesmo artigo), enquanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
está sujeita ao mesmo Plano.   

Após o estudo preliminar sobre a importância e a funcionalidade do conjunto 

dos instrumentos normativos que trata das receitas e despesas do Estado, cabe, agora, 

analisar os institutos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme se pode 

observar, o referido diploma procurou abranger, com a maior amplitude possível, as 

entidades que fazem uso de dinheiro público. Isso é o que se depreende das disposições 

legais pertinentes, apresentadas nos seguintes termos: 

Lei Complementar nº 101/2000. Art. 1º [...] § 2o As disposições desta Lei 
Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 
§ 3o Nas referências: 
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão 
compreendidos: 
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de 
Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público; 
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes; 
II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 
III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, 
Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos 
Municípios e Tribunal de Contas do Município. 
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada 
Município; 
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito 
a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação; 
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente 
controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou 
de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária; 
(...). (grifos nossos) 

Quanto ao segundo aspecto, pode-se dizer, mediante verificação da integralidade 

do diploma, que as disposições da LRF incidem, fundamentalmente, sobre: 

a. Planejamento; 

b. Receita Pública; 

c. Despesa Pública; 

d. Transferências voluntárias; 

e. Destinação de recursos públicos para o setor privado; 

f. Dívida e endividamento; 

g. Gestão patrimonial. 
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Além disso, a Lei Complementar nº 101/2000 ainda traz em seu bojo 

disposições relativas à transparência, controle e fiscalização dos atos sujeitos ao seu 

campo de incidência, subconjunto que verdadeiramente interessa ao presente trabalho e 

que constitui a possibilidade de manter as finanças efetivamente equilibradas. Dessa 

forma, cotejando os objetos da LRF com o objetivo disposto o §1º, do art. 1º, pode-se 

alcançar o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência 

a limites e condições no que tange a renúncia de receitas, geração de despesas com 

pessoal, da seguridade social e outras, da dívida consolidada e mobiliária, operações de 

crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos 

a pagar. 

4.2.1.3.2 Relações da LRF com as Parcerias Público-Privadas 

Como já se disse, a intenção da abordagem sobre a Lei de Responsabilidade 

Fiscal não é o estudo aprofundado sobre os seus institutos. Na verdade, e em 

consonância com o tema do trabalho, o objetivo é demonstrar a sua aplicação sobre as 

parcerias público-privadas. 

De acordo com Hélio Saul Mileski69, a intenção da Lei Complementar nº 

101/2000 era: 

estabelecer práticas de boa gestão financeira pública, com responsabilidade 
no seu gerenciamento, no sentido de prevenir riscos e corrigir desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, com o objetivo de reduzir, 
drasticamente, o volume da dívida pública, buscando manter esta dívida em 
patamares suportáveis, com o fim de ser alcançado um desenvolvimento 
sustentável. Para tanto, a lei de responsabilidade fiscal fixa limites para o 
endividamento público e para a expansão de despesas continuadas, com a 
instituição de mecanismos prévios e necessários para assegurar o 
cumprimento dessas finalidades. 

A mera leitura da LRF permite concluir que boa parte da fundamentação da 

opinião acima transcrita encontra-se no já citado art. 1º, §1º, ou seja, o objetivo do 

diploma era conter o avanço da dívida estatal. Pensando nisso, o Congresso Nacional 

estendeu a incidência da LRF a uma ampla gama de setores, todos estes usuários do 

erário. 

E, para reforçar a idéia da submissão das parcerias público-privadas, a própria 

lei instituidora destas concessões dispôs sobre a necessidade de atendimento às 

                                                 
69 MILESKI, 2005,  apud ALMEIDA, Guilherme Henrique de La Rocque; ZYMLER, Benjamin. O 
controle externo das concessões de serviços públicos e das parcerias público-privadas, p. 287. 
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determinações contidas na Lei Complementar nº 101/2000. E tal não poderia ser 

diferente, posto que os valores empregados nos contratos de concessão patrocinada e 

concessão administrativa são bastante significativos. Afinal, o desperdício de mais de 

R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), valor mínimo do contrato de parceria, 

certamente traria sérios prejuízos para a Administração. Ressalte-se, ainda, que foi o 

próprio Poder Executivo, autor do projeto de lei, que teve a iniciativa de impor a 

adequação do referido diploma aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso, 

posteriormente, foi ratificado pelo Congresso Nacional. 

Inicialmente, faz-se necessária a indicação dos dispositivos pertinentes da LRF, 

os quais se apresentam nos seguintes termos: 

Lei Complementar nº 101/2000. Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, 
irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou 
assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação 
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma 
que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, 
previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites 
estabelecidos para o exercício; 
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a 
despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas 
previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das 
premissas e metodologia de cálculo utilizadas. 
§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, 
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de 
obras; 
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da 
Constituição.  
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios. 
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão 
ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio. 
§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus 
efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento 
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 
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§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
§ 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as 
premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de 
compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da 
lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da 
implementação das medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o 
instrumento que a criar ou aumentar. 
§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da 
dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 
X do art. 37 da Constituição. 
§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo 
determinado. (grifo nosso) 

Como se observa, a Lei de Responsabilidade Fiscal prima pela previsão de 

gastos em sede de lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e plano 

plurianual. E isso é uma forma de evitar gastos excessivos e não previstos, além de 

ajudar na fiscalização das despesas realizadas.  

A contratação de parceria público-privada irá, inevitavelmente, gerar despesa. 

Assim, conforme prevê a LRF, a criação de despesa deverá ser acompanhada de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em 

vigor e nos dois subseqüentes. Além disso, a criação do gasto também se deve fazer 

acompanhar de declaração em que o ordenador de despesa afirma que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

Nesse sentido, a Lei das PPP’s também traz previsões a respeito. Quanto ao 

assunto, o referido diploma assim dispõe: 

Lei nº 11.079/2004. Art. 10. A contratação de parceria público-privada será 
precedida de licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do 
processo licitatório condicionada a: 
I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico 
que demonstre: 
a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das 
razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada; 
b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados 
fiscais previstas no Anexo referido no § 1o do art. 4o da Lei Complementar no 
101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos 
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 
redução permanente de despesa; e 
c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta 
Lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 
29, 30 e 32 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, pelas 
obrigações contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do 
contrato; 
II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos 
exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada; 
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III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas 
pela Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a 
lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; 
IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o 
cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das 
obrigações contraídas pela Administração Pública; 
V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o 
contrato será celebrado; (...). (grifo nosso) 

Analisando o exposto, especialmente os termos propositadamente destacados, 

observa-se que há identidade entre as previsões da Lei das Parcerias Público-Privadas e 

entre os comandos da Lei de Responsabilidade. Exemplos desta identidade são a 

correspondência entre: 

a. Art. 16, I, da LRF, e o art. 10, II, da Lei das PPP’s; 

b. Art. 16, II, da LRF, e o art. 10, III, da Lei das PPP’s. 

Isso indica, portanto, uma referência mútua: ao mesmo tempo em que a LRF 

estabelece normas gerais sobre gastos públicos, incidentes sobre todos os utilizadores 

das finanças estatais, a Lei nº 11.079/2004 também estipula a obrigatoriedade de 

submissão aos dispositivos daquele diploma. Assim, as referidas leis harmonizam-se em 

favor de uma gestão fiscal responsável. 

A Lei das PPP’s (art. 10, I, b) também faz remissão ao art. 4º, §1º, da Lei 

Complementar nº 101/2000. Através dela, o referido diploma estabelece que as Metas 

Fiscais, Anexo ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias no qual serão estabelecidas 

metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e montante da dívida pública (para o exercício a que se 

referirem e para os dois seguintes), não poderão ser afetadas pelas despesas criadas ou 

aumentadas em virtude da contratação da parceria. Além disso, determina ainda que os 

efeitos financeiros decorrentes da instituição da concessão deverão ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

Em seguida, a referida lei (art. 10, I, c), através de remissão ao art. 25 (Lei nº 

11.079/2004. Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma da 

legislação pertinente, normas gerais relativas à consolidação das contas públicas 

aplicáveis aos contratos de parceria público-privada.) de seu próprio corpo normativo, 

determina a observância ao disposto nos arts. 29, 30 e 32 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Com isso, a Secretaria do Tesouro Nacional torna-se competente para, mediante 

instrumento normativo adequado, determinar os limites de endividamento das parcerias, 

bem como a recondução da dívida aos seus limites. 
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Por último, estipula ainda a obrigatoriedade de previsão do objeto do contrato de 

concessão no plano plurianual vigente no âmbito onde o contrato será celebrado. Mais 

uma vez, essa determinação legal ocorre em atendimento aos objetivos buscados pela 

LRF. 

Concluída a comparação de afinidade entre as duas leis, cabe, agora, a reflexão 

sobre alguns dispositivos que podem gerar contradição. De início, importa comentar 

sobre a determinação do art. 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Há, neste, a 

imposição à geração de despesa ou à assunção de obrigação para que atendam às 

disposições contidas nos arts. 16 e 17. Quanto ao primeiro, as devidas considerações já 

foram tecidas. Com relação ao segundo, no entanto, é imprescindível falar sobre a sua 

aparente incompatibilidade com a Lei das PPP’s.  

O citado dispositivo pressupõe, evidentemente, o cumprimento das 

determinações contidas em seus parágrafos, os quais variam do 1º ao 7º. No entanto, 

vale ressaltar que o caput refere-se a despesa corrente obrigatória de caráter 

continuado. Estabelece, ainda, que a mesma é considerada como tal quando for 

derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o 

ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

Porém, é notório que a concessão de parceria público-privada, seja na 

modalidade patrocinada ou administrativa, tem a natureza de contrato administrativo e, 

portanto, sujeita-se ao processo de licitação. Desse modo, é decorrência lógica de que a 

mesma não é derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo.  

Apenas a título ilustrativo, vale dizer que a previsão, em lei de orçamento, dos 

gastos relativos à instituição de parceria público-privada não corresponde à hipótese 

prevista no referido art. 17, ou seja, essa previsão não quer dizer que a despesa deriva de 

lei. Até porque, nos casos em que lei específica prevê a geração de despesa, ainda assim 

é necessária a indicação da referida despesa em lei de diretrizes orçamentárias, lei 

orçamentária anual e plano plurianual. 

Contudo, deve-se atentar para a duração do contrato de parceria público-privada. 

Segundo o que dispõe o art. 5º, I, da Lei nº 11.079/200470, o contrato de concessão deve 

permanecer em vigência durante um intervalo de 5 (cinco) a 35 (trinta e cinco) anos. 

Como se observa, a própria lei determina que, em caso de contratação de parceria, o 

                                                 
70 Lei nº 11.079/2004. Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao 
disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: I 
– o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não 
inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; (...). 
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prazo mínimo de vigência é de cinco anos, lapso temporal que ultrapassa os dois 

exercícios previstos no art 17, caput, da LRF. 

Assim, apesar de a parceria decorrer de contrato administrativo, é a lei que 

obriga a despesa por período superior a dois exercícios. Obviamente, é de se concluir 

que as despesas previstas para a instituição de parceria pública privada devem ser 

classificadas como obrigatórias de caráter continuado. 

Conseqüentemente, os dispositivos (parágrafos 1º ao 7º) constantes do art. 17 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal também se aplicam às concessões especiais. De forma 

objetiva, seguem elencadas as determinações mais importantes que deverão ser 

atendidas pelas parcerias público-privadas: 

a. Os atos que criarem ou aumentarem as despesas obrigatórias de caráter 

continuado deverão ser instruídos com a estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 

dois subseqüentes, além de demonstrar a origem dos recursos para seu 

custeio; 

b. Os atos citados acima deverão ser acompanhados de comprovação de 

que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados 

fiscais constantes do Anexo de Metas Fiscais da lei de diretrizes 

orçamentárias, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, 

ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 

diminuição permanente de despesa; 

c. A comprovação da despesa criada ou aumentada deverá conter as 

premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de 

compatibilidade de despesa com as demais normas do plano plurianual e 

da lei de diretrizes orçamentárias; 

d. A despesa só será executada após a comprovação da sua compensação, 

através da implementação do aumento permanente de receita ou da 

diminuição permanente de despesa. 

A segunda contradição, diferentemente do caso anterior, não é aparente. Ela 

gera, de fato, um conflito. E esta incompatibilidade entre as normas em estudo é com 

relação ao período a que deve se referir a estimativa do impacto orçamentário-

financeiro. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 16, I), essa estimativa 

de impacto é obrigada a albergar o exercício em que a ação governamental (da qual 

decorra despesa) deva entrar em vigor, bem como os dois exercícios seguintes. 
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A Lei nº 11.079/2004, por sua vez, fala em elaboração de estimativa de impacto 

orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria 

público-privada (art. 10, II). Como se vê, é patente o desacordo entre a Lei das PPP’s e 

a LRF. No entanto, é justificável a previsão do legislador quando da edição da Lei nº 

11.079/2004. Sua intenção, na verdade, foi atender aos objetivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Porém, considerando o extenso período de concessão (de cinco 

a trinta e cinco anos), o legislador foi imediatista e quis, de logo, prevenir o atendimento 

às exigências da LRF por toda a duração da concessão. 

Contudo, isso torna impraticável o exercício funcional do ordenador de 

despesas, uma vez que não há como fazer estimativas que cubram todo o período de 

vigência da parceria. Basta que se considere, para tanto, as variações imprevisíveis dos 

índices econômicos. 

Assim, conforme assevera Maria Sylvia Zanella di Pietro71, 

As estimativas são feitas para o exercício em que a despesa for efetuada e os 
dois subseqüentes (conforme art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal). Em 
razão disso, ou essa lei resultará descumprida, na medida em que empenhará 
orçamentos futuros, ou levará à rescisão dos contratos que venham a 
descumpri-la no decorrer de sua execução, com as conseqüências financeiras 
que toda rescisão extemporânea acarreta para o poder público. 

4.2.2 Possibilidade de controle externo 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, imbuída do objetivo de realização de uma 

profícua gestão fiscal, destinou capítulo específico sobre a fiscalização (lato sensu) dos 

recursos públicos. Para tanto, criou o Capítulo IX – Da Transparência, Controle e 

Fiscalização. 

De início, cumpre trazer à colação os dispositivos pertinentes: 

Lei Complementar nº 101/2000. Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do 
Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, 
referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do 
respectivo Tribunal de Contas. 
[...] 
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 
Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério 
Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, 
com ênfase no que se refere a: 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
[...] 

                                                 
71 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas, p. 187. 
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§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 
20 quando constatarem: 
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4o 
e no art. 9o; 
[...] 
V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou 
indícios de irregularidades na gestão orçamentária. 
(...). 

A primeira referência ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas é 

quanto à apreciação das contas prestadas pelos Chefes dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário (art. 56, caput). Obviamente, as referidas prestações de contas 

deverão incluir todos os gastos efetuados por cada Poder. E aí se incluem as despesas 

realizadas por todos os seus órgãos e entidades integrantes. 

Apesar de a lei não fazer menção, não há possibilidade de outra conclusão. Até 

por uma questão de lógica. Se o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é prevenir 

os gastos e responsabilizar os indivíduos que os efetuarem indevidamente (e isso serve 

até como intimidação), não seria razoável que as contas dos Chefes de cada um dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não apresentassem 

as movimentações financeiras dos órgãos e entidades sobre os quais são responsáveis. 

Caso isso não acontecesse, a LRF cairia em descrédito e, sem efetiva responsabilização, 

os gastos indevidos teriam elevado crescimento. 

Nesse sentido, é óbvio que as citadas contas devem fazer remissão aos balanços 

econômicos das parcerias público-privadas existentes. Na prática, contudo, e 

especificamente com relação ao Presidente da República, o Tribunal de Contas não 

pode julgar suas contas. Assim, à Corte de Contas, por constituir órgão técnico de 

controle externo, só caberá a competência, no caso em questão, de apreciar as contas do 

Chefe do Poder Executivo (em nível federal). E tal raciocínio é formado em razão de 

própria disposição constitucional. Segundo o inciso IX, do art. 49, da CF/8872, é da 

competência exclusiva do Congresso Nacional o julgamento das contas do Presidente da 

República. 

Não obstante, o art. 59, citado acima, remete ao Poder Legislativo, com ou sem o 

auxílio do Tribunal de Contas, a competência para fiscalizar o cumprimento dos 

comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Surge, efetivamente, nesse âmbito, a 

possibilidade de atuação da Corte de Contas no controle externo. 

                                                 
72 CF/88. Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: [...] IX - julgar anualmente as 
contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 
governo; (...). 
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Uma vez confirmada a competência do TCU para o controle externo em razão da 

responsabilidade fiscal, cabe agora analisar as hipóteses de atuação do referido órgão. 

Porém, antes disso, é importante que se faça uma breve distinção quanto ao momento do 

ato de controle da Corte de Contas. 

Quanto à temporalidade do ato, pode-se dizer que há ocorrência de controle 

preventivo ou controle a posteriori. No caso do primeiro, a atuação do Tribunal de 

Contas ocorre antes do dano efetivo. Assim, tal órgão exerce a função de indicar 

possíveis desvios com relação às metas planejadas e previstas na lei de diretrizes 

orçamentárias. Referente ao assunto, Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho73 diz o 

seguinte: 

No controle concomitante, os Tribunais de Contas acompanharão a execução 
orçamentária dos Poderes ou órgãos dos entes da Federação [...] É através do 
controle concomitante que são detectados eventuais desvios que ocorrem 
durante a execução orçamentária, possibilitando a adoção de medidas 
corretivas para que o processo se reoriente na direção dos objetivos traçados. 
Tais ações preventivas (“alertas”) serão desenvolvidas com base no exame 
periódico dos Relatórios de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal. 

Com relação ao controle externo preventivo das parcerias público-privadas, em 

face da Lei de Responsabilidade Fiscal, basta citar o art. 59, §1º, I e V74, do respectivo 

diploma legal. Inicialmente, cumpre dizer que a primeira referência estabelecida pelo 

art. 59, §1º, I (art. 4º, II) resta sem efeito, uma vez que tal dispositivo fôra vetado. Em 

seguida, a remissão ao art. 9º determina que os Poderes e o Ministério Público, em caso 

de impossibilidade de a realização da receita comportar o cumprimento das metas de 

resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, deverão 

promover, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, 

limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei 

de diretrizes orçamentárias. 

No referido caso, obviamente, se os Tribunais de Contas constatarem que as 

metas previstas para as parcerias público-privadas não conseguirão ser atingidas, o 

citado órgão, atuando no controle externo preventivo, têm a obrigação de alertar a 

                                                 
73 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Responsabilidade Fiscal: Aspectos Fundamentais da 
Lei Complementar nº 101/2000, p. 124. 
74 LC nº 101/2000. Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e 
o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das 
normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: [...] § 1o Os Tribunais de Contas 
alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem: I - a possibilidade de ocorrência 
das situações previstas no inciso II do art. 4o e no art. 9o; [...] V - fatos que comprometam os custos ou os 
resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. (...). 
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entidade responsável para que a mesma atue no sentido de corrigir o desvio e proceder 

conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Relativamente ao disposto no art. 59, §1º, V, o raciocínio é idêntico ao anterior. 

Em caso de constatação de fatos que comprometam os custos ou os resultados dos 

programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária, os Tribunais de 

Contas deverão, da mesma forma, alertar as entidades responsáveis para procedam 

conforme as determinações da LRF. 

Terminadas as hipóteses de controle preventivo, passa-se a analisar, agora, o 

controle a posteriori. Diferentemente do primeiro modelo, a espécie de controle ora em 

estudo ocorre em momento posterior à prática do ato irregular ou do qual decorre 

prejuízo. Aqui, a função da Corte de Contas seria mais precisamente de apurar as 

responsabilidades dos gestores e os eventuais prejuízos.  

Adequando essa possibilidade ao controle externo das parcerias público-

privadas, faz-se remissão à hipótese prevista no inciso I do art. 59. Segundo ela, deve 

ser dado ênfase ao atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias. Nesse sentido, vale fazer um cotejamento entre os diversos dispositivos 

pertinentes. 

 As metas fiscais, de acordo com o estabelecido no art. 4º, §1º, da Lei 

Complementar nº 101/2000, devem conter, dentre outras, as previsões das despesas. A 

mesma recomendação está contida no art. 10, I, b, da Lei das Parcerias Público-

Privadas. Na verdade, este último dispositivo faz remissão ao próprio art. 4º, §1º, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

Finalmente, e isso é válido para a atuação do Tribunal de Contas quando do 

exercício do controle externo efetivo, ou seja, quando da aplicação do art. 59, I e §1º, I e 

V, o referido órgão tem, além da competência de julgar as contas, o poder para aplicar, 

em caso de irregularidade das mesmas ou em caso de ilegalidade de despesa, as devidas 

sanções previstas em lei. Por força de ordem constitucional, dentre as sanções 

estabelecidas deverá constar, obrigatoriamente, multa proporcional ao dano causado ao 

erário.  

Não obstante, a Corte de Contas tem ainda a competência de assinar prazo para 

que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 
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se verificada ilegalidade. Tudo isso tem esteio no próprio texto constitucional, mais 

especificamente no art. 71, incisos VIII e IX75, respectivamente. 

4.3 Participação popular 

Após a exposição das hipóteses de atuação dos Tribunais de Contas quanto à 

verificação das determinações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal junto às 

parcerias público-privadas, resta, agora, demonstrar a possibilidade do exercício de 

controle externo mediante a provocação da sociedade. 

Primeiramente, deve-se informar que a possibilidade de controle externo será 

demonstrada através de seguidas remissões aos dispositivos constantes da Lei das 

Parcerias Público-Privadas, da Lei de Responsabilidade Fiscal e, inclusive, da 

Constituição Federal de 1988. 

Assim, quanto à Lei nº 11.079/2004, devemos analisar os excertos a seguir 

transcritos: 

Lei nº 11.079/2004. Art. 10. A contratação de parceria público-privada será 
precedida de licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do 
processo licitatório condicionada a: 
[...] 
VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante 
publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio 
eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a 
identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, 
fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, 
cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a 
publicação do edital; e 
[...] 
Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias público-
privadas federais, com competência para: 
[...] 
§ 5o O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso 
Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, 
relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada. 
§ 6o Para fins do atendimento do disposto no inciso V do art. 4o desta Lei, 
ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, os relatórios de que 
trata o § 5o deste artigo serão disponibilizados ao público, por meio de rede 
pública de transmissão de dados. 
(...). 

 Analisando o caput do art. 10, da Lei das PPP’s, observa-se que a fiscalização 

por intermédio da sociedade já tem início antes mesmo da contratação. Isso representa a 

                                                 
75 CF/88. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] 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; (...). 
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importância da atuação da população quando se trata da fiscalização da gestão 

financeira dos responsáveis pela coisa pública. 

Nesse sentido, e conforme o estudo sistemático do diploma sob comento, o 

controle preventivo foi entregue à sociedade. Chega-se a essa conclusão em virtude da 

ausência de comando normativo da própria lei que remeta aos Tribunais de Contas a 

responsabilidade pela fiscalização dos atos referentes ao processo licitatório das 

parcerias. 

Assim, a minuta de edital e de contrato da concessão especial deve ficar 

disponível à consulta pública na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e em 

meio eletrônico. Ainda como forma de facilitar a fiscalização, a Lei nº 11.079/200476 

estabelece que a publicação deverá conter a justificação para a contratação, a 

identificação do objeto, o prazo de duração do contrato e seu valor estimado. Estas são 

informações importantes que, após verificação por qualquer interessado (o qual 

geralmente não tem conhecimento técnico jurídico ou de contabilidade adequado), são 

suficientes para a percepção de irregularidades passíveis de denúncia. Ademais, ainda se 

privilegia a participação popular na fase de licitação, posto que é ofertado o prazo de 30 

dias para o envio de sugestões. 

Ainda quanto ao controle preventivo, também é patente a possibilidade de 

participação popular quando se trata da fiscalização da adequação dos gastos da 

contratação aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, observemos o 

que dispõe o art. 48 da LRF: 

Lei Complementar nº 101/2000. Art. 48. São instrumentos de transparência 
da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A 
transparência será assegurada também mediante incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos. 

                                                 
76 Lei nº 11.079/2004. Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na 
modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: [...] VI – 
submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, 
em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a 
contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se 
prazo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) 
dias antes da data prevista para a publicação do edital; e (...). 
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Conforme descrito no parágrafo único, a transparência, mediante a ampla 

divulgação e discussão dos assuntos relacionados ao orçamento governamental, é 

objetivo da LRF que corresponde ao incentivo à participação da população em 

atividades historicamente reconhecidas como de competência dos agentes públicos (lato 

sensu). Tal previsão representa, antes de tudo, um convite ao exercício da democracia. 

Portanto, uma vez que é dada a oportunidade ao povo de presenciar a elaboração 

dos instrumentos orçamentários, bem como participar de processo de elaboração, abre-

se a possibilidade de denúncia de irregularidade. E aqui, nesse âmbito de transparência 

idealizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, entra em cena o controle das parcerias 

público-privadas. 

Conforme disciplina o art. 10, III e V77, as despesas com as concessões especiais 

devem estar em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias e previstas na lei 

orçamentária anual e no plano plurianual. Desse modo, uma vez constatado o 

descumprimento dessas recomendações, qualquer cidadão poderá denunciar tal 

irregularidade perante o Tribunal de Contas. A referida possibilidade é decorrente do 

texto constitucional, nos seguintes termos: 

CF/88. Art. 74. [...] §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. 

Não obstante, além do controle preventivo, há também o controle a posteriori. 

Como já explanado anteriormente, este, ao inverso do primeiro, ocorre depois de 

verificada a despesa. Nesse âmbito, portanto, vale fazer remissão ao art. 14 da Lei das 

Parcerias Público-Privadas. 

Segundo o que prevêem os parágrafos 5º e 6º do citado artigo, o Órgão Gestor 

das Parcerias Público-Privadas, entidade responsável pelo acompanhamento da 

execução do objeto do contrato, tem a obrigação de remeter anualmente ao Congresso 

Nacional e ao Tribunal de Contas relatórios de desempenho das concessões especiais. 

Mais adiante, obriga-se também ao Órgão Gestor a disponibilização dos referidos 

relatórios à população, através de rede pública de transmissão de dados. 

                                                 
77 Lei nº 11.079/2004. Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na 
modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: [...] III – 
declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração Pública no 
decorrer do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei 
orçamentária anual; [...] V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o 
contrato será celebrado; (...). 
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Aqui, portanto, e mais uma vez, pode haver a interferência da população na 

atividade de controle externo. Através dessa divulgação dos relatórios de desempenho, a 

população pode verificar irregularidades ou ilegalidades. Fazendo-se o cotejamento com 

o art. 4º, §1º, da Lei das PPP’s, a não adequação das contas (exibidas nos relatórios) às 

previsões constantes das Metas Fiscais integrantes da lei de diretrizes orçamentárias 

acarreta no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e dá ensejo à 

provocação do Tribunal de Contas.  

Para chegar-se a tal entendimento, basta analisar o que diz o art. 59 da LRF: 

Lei Complementar nº 101/2000. Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou 
com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de 
cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas 
desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
(...). 

Por óbvio, se o Tribunal de Contas é competente para exercer a fiscalização, em 

sede de controle externo, do cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade 

Fiscal no tocante ao atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias, ele deverá analisar irregularidade ou ilegalidade apontada por qualquer 

cidadão, o que resultará na fiscalização das parcerias público-privadas e na verificação 

da responsabilidade fiscal dos gestores. Tal raciocínio é baseado no que dispõe o 

parágrafo 2º, do art. 74, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, Ricardo Lôbo 

Torres78 tece comentário interessante: 

A CF trouxe a novidade de declarar expressamente que “qualquer cidadão, 
partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 
lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 
União” (art. 74, §2°). A medida se insere na moderna concepção de que o 
Tribunal de Contas é o órgão auxiliar tanto da Administração e do 
Legislativo quanto da própria comunidade. A democracia hodierna é 
representativa e participativa, como deixa claro a CF de 1988, assegurando às 
associações e demais órgãos da comunidade a possibilidade de defesa dos 
direitos públicos, coletivos e difusos. [...] O Tribunal de Contas, que está 
essencialmente ligado aos direitos fundamentais, pela dimensão financeira 
que estes exibem, aparece na CF 88 como uma das garantias institucionais da 
liberdade, a que o cidadão tem acesso através das garantias processuais. Pode 
a comunidade invocar a proteção do Tribunal de Contas para o combate à 
corrupção, para o controle dos incentivos fiscais, para promover a 
fiscalização sobre as entidades financeiras privadas que, causando prejuízos a 
terceiros, possam atingir o Tesouro, para fixar o valor do dano ambiental 
causado por funcionário público ou terceiros etc.  

                                                 
78 TORRES, Ricardo Lôbo. Curso de direito financeiro e tributário, p. 210-211. 
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Vale ressaltar, ainda, que a Corte de Contas representa instrumento bastante 

efetivo no processo de fiscalização e, de certa forma, de recuperação dos valores 

utilizados de maneira indevida ou irresponsável. Para tanto, basta que se observe o 

dispositivo constitucional pertinente: 

CF/88. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
[...] 
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; 
(...). 

Além disso, é importante também dizer que as decisões, emitidas pelo Tribunal 

de Contas e das quais decorra imputação de débito ou multa, são revestidas da eficácia 

de título executivo79. Assim, o TCU, atuando de ofício ou mesmo quando provocado 

pela sociedade, tem a capacidade e o dever de reaver o capital desperdiçado 

indevidamente por pessoas físicas ou jurídicas que faziam uso das finanças públicas. E, 

nesse sentido, a qualidade de título executivo atribuída às decisões proferidas pela Corte 

de Contas dá maior agilidade ao processo de recuperação. 

 

                                                 
79 CF/88. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] § 3º - As decisões do Tribunal de que resulte 
imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. (...). 



 

5 CONCLUSÃO 

A globalização reflete, atualmente, o novo direcionamento dado às políticas 

governamentais seguidas pelos Estados em nível nacional e mundial. Após as 

derrocadas sucessivas do Capitalismo Liberalista, do Estado Social e do Neoliberalismo, 

surge, então, novo modelo de gestão econômica. 

Vivemos em um período marcado pela intensa flexibilização das relações 

econômicas, as quais são protagonizadas pelos mais diversos e díspares sujeitos 

comerciais. O que importa, mais que nunca, é o lucro. Contudo, não é a integralidade 

das variadas populações que usufrui dos efeitos benéficos possibilitados pelas vantagens 

econômicas. Na verdade, a maior parcela da população mundial sofre com a escassez de 

recursos. 

Assim como o Estado Social surgiu como solução para o desastre causado pelo 

Capitalismo Liberal, o Neoliberalismo chegou em socorro ao Estado Social. E, da 

mesma forma que o seu antecessor, não produziu os efeitos esperados. Como é de se 

notar, o Estado se viu obrigado a estudar outra maneira de diminuir os prejuízos 

acumulados. 

É nesse âmbito que a idéia da Parceria Público-Privada é retomada, em nível 

mundial. E a justificativa foi a necessidade de recursos para a implementação dos 

programas governamentais. A solução, contudo, uma vez que empregaria a utilização 

conjunta de capitais público e privado, deveria ser acompanhada de processos mais 

rígidos de fiscalização. 

Anteriormente, em nível de Brasil, já havia sido criada a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a qual tinha como objetivo imediato a transparência da gestão 

fiscal e, como objeto mediato, a racionalização dos gastos públicos. Nesse sentido, é 

óbvia a necessidade de um órgão de controle específico para a fiscalização das despesas 

estatais. 

Portanto, em meio à busca pela otimização dos gastos da Administração Pública, 

é de extrema importância que os órgãos responsáveis incorporem o espírito de zelo com 
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a coisa pública. Nesse sentido, buscou-se demonstrar as relações efetivas entre os 

institutos com o objetivo de combate ao desperdício das finanças do Estado. 

Provou-se, no decorrer da explanação, que é plenamente possível a atuação dos 

Tribunais de Contas no controle externo dos atos praticados pelos gestores das PPP’s. 

Além disso, foram identificadas as hipóteses em que as citadas concessões encontram-se 

obrigadas a atender aos dispositivos constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Iniciando com a análise das Parcerias Público-Privadas, o presente trabalho, 

após definir a evolução histórica e apresentar as características básicas do modelo 

especial de concessão, pôde concluir que, apesar da existência de críticas 

fundamentadas, as PPP’s representam solução compatível com a realidade brasileira. 

Dentro dessa perspectiva, as parcerias, além de atrair os investimentos privados e de 

possibilitar a execução dos programas governamentais e beneficiar diretamente a 

sociedade, acaba também por gerar empregos. Isso, indubitavelmente, gera renda e, 

conseqüentemente, movimenta a economia, fato que, em última instância, repercute 

positivamente em favor do Estado, da iniciativa privada (setor empresarial, 

primordialmente) e da população em geral.   

Quanto aos Tribunais de Contas, demonstraram-se as possibilidades em que o 

mesmo pode atuar como entidade fiscalizadora das finanças públicas. Mais que isso, 

provou-se que o referido órgão tem extrema importância no tocante à efetiva 

manutenção e consolidação da democracia em nosso país. Nesse aspecto, e 

relativamente ao controle e fiscalização dos gastos públicos, a Corte de Contas serve de 

instrumento garantidor dos direitos fundamentais. 

Por último, através de uma rápida apresentação dos aspectos mais relevantes, 

conseguiu-se comprovar a alta funcionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Analisando o diploma legal e estabelecendo suas relações com as PPP’s, concluiu-se 

que a Lei Complementar n° 101/2000 estabelece rígidos parâmetros no que diz respeito 

à observância do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 

orçamentária anual. Tudo isso, na prática, termina por racionalizar as despesas públicas, 

o que interfere diretamente na consecução dos projetos que envolvem as parcerias 

público-privadas. 

Aglutinando os subtemas, fecha-se o ciclo de relações institucionais que 

permitem o maior controle dos gastos públicos. Conseqüentemente, percebe-se que os 

Tribunais de Contas, ao providenciarem o cumprimento dos comandos normativos da 
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LRF quando da fiscalização das Parcerias Público-Privadas, assumem a importante 

posição de defensores dos interesses financeiros da nação. 

Não obstante, foi também alcançado o entendimento de que a população pode 

atuar como partícipe no processo de fiscalização dos atos das PPP’s, bem como no 

acompanhamento da estrita submissão das citadas concessões aos limites de gastos 

estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Demonstrou-se que, além dos diplomas legais, a própria Carta Magna elenca o 

cidadão como parte legítima para denunciar irregularidades e ilegalidades junto ao 

Tribunal de Contas. Por fim, pode-se dizer que a população exerce papel fundamental 

na organização da estrutura de fiscalização prevista na Constituição Federal, o que 

reflete, invariavelmente, o seu alto caráter democrático. 

Chegando às considerações finais, resta dizer que o ordenamento jurídico 

brasileiro estabelece uma excelente estrutura de fiscalização dos gastos públicos. 

Contudo, para que isso se efetive na prática, é necessário que o Tribunal de Contas atue 

incessantemente em defesa do gasto consciente do erário e que a população, destinatária 

final dos recursos públicos, exerça a cidadania e combata as atuações irresponsáveis e 

ilegais dos gestores das finanças estatais. Com isso, a própria nação será beneficiada 

com o progresso do país. 
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