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1  Introdução

 O desenho político-institucional inaugurado pela 
Constituição de 1988 foi pródigo em fortalecer órgãos encarregados 
da salvaguarda da ordem jurídica por ela própria estabelecida. 
Como exemplos, há a previsão de vários mecanismos de acesso ao 
Judiciário para garantia dos direitos individuais, a disciplina do 
controle de constitucionalidade, o alargamento e fortalecimento 
das tarefas e prerrogativas do Ministério Público, o aparelhamento 
da Defensoria Pública e o estabelecimento de Tribunais de Contas 
cercados de prerrogativas fortes, inclusive no que toca ao regime 
funcional de seus Ministros ou Conselheiros.
 Neste último ponto, tem-se verificado uma crescente 
interferência dos Tribunais de Contas, com destaque para o da União 
(TCU), nos mais variados temas, não sendo incomum a paralisação 
de obras públicas, a emanação de ordens diretas a autoridades 
públicas, ou mesmo a negativa de alteração de efeitos remuneratórios, 
judicialmente decretados, em decorrência de medidas expedidas pela 
Corte de Contas, algumas em caráter liminar. 
 Este ensaio se propõe a investigar, através do método 
indutivo1, aplicado tanto na fase da coleta de dados quanto no 
relato de resultados, algumas dessas medidas de intervenção do 
Tribunal de Contas da União na realidade administrativa nacional, 
cotejando o agir daquela Corte com a moldura constitucional que 
legitima sua atuação.

2  Controle da administração: noções necessárias

 O controle da Administração é corolário do princípio da 
legalidade, que na seara do Direito Administrativo exprime o dever 

1 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou Conclusão geral: este é o denominado Método Indutivo” (PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2015, p. 91). Destaque em negrito no original.  

de agir conforme a Lei e nos seus estritos limites. Com efeito, se 
é dever do administrador público atuar sempre em conformidade 
com os padrões fixados na lei e buscar, a toda a força, o interesse 
da coletividade2, é de se pressupor a existência de mecanismo para 
aferir a conformidade do agir em concreto com sua baliza legal. Tal 
o controle da Administração.
 Deste modo, o controle da Administração estuda os 
instrumentos jurídicos de fiscalização sobre a atuação dos agentes, 
órgãos e entidades componentes da Administração Pública3. Mais 
que fiscalização, o controle, em tema de administração pública, é a 
faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão 
ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro4.
 Em sede de controle da Administração, distinção fundamental 
que desponta em doutrina é a que diz com a relação existente entre 
controlador e controlado. Neste passo, diz-se controle interno aquela 
ação desenvolvida por um Poder relativamente a própria atividade. 
Já o controle externo é aquele desempenhado por um Poder quanto 
aos atos de outro Poder5.
 Tem-se, assim, controle interno quando o superior 
hierárquico revisa o ato de seu subordinado, seja na via do recurso 
administrativo, seja por força do mero escalonamento hierárquico 
existente, o qual se baseia no poder-dever de revisar atos ilegais ou 
inconvenientes, conhecido como autotutela administrativa (art. 53 
da Lei 9.784/99 e Enunciado de Súmula 473, do STF); e legitima, 
inclusive, o poder de avocação da prática do ato administrativo (art. 
15 da Lei 9.784/99).
 De outro lado, há controle externo naquele realizado pelo 
Judiciário, em face do Executivo, quando aprecia mandado de 

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 1085.
3 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018,  p. 1177.
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 795.
5 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 1062.
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segurança impetrado em face de autoridade aduaneira que se nega 
a despachar mercadoria vinda do exterior. Também, mas agora do 
Legislativo em face do Executivo, quando aquele convoca Ministro 
de Estado para prestar informações sobre determinado assunto 
relevante (art. 50 da Constituição Federal); ou quando aprecia a 
nomeação feita pelo Presidente da República para preenchimento 
do cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal (art. 52, III, a da 
Constituição). E do Executivo em relação ao Legislativo, quando o 
Presidente da República exerce o poder de vetar norma aprovada 
pelo Parlamento (art. 84, V, da Carta Política).
 Neste ponto, do controle externo, cabe desde já uma 
observação basilar: como se trata de interferência direta de um Poder 
sobre outro, somente a Constituição Federal pode, em exceção ao 
princípio geral da harmonia e independência entre os Poderes (art. 
2º), estabelecer as hipóteses de exercício dessa espécie de controle. 
Como leciona Marçal Justen Filho6:

O controle externo é previsto pela Constituição e sua 
instituição concreta depende de lei. Isso significa, 
em primeiro lugar, que nenhuma lei pode introduzir 
inovadoramente uma modalidade de controle externo 
não prevista constitucionalmente. Assim se passa 
porque o controle externo é uma manifestação direta 
do princípio da separação dos poderes, o qual tem 
dimensão constitucional.

 Sobre o tópico, o Supremo Tribunal Federal já assentou que 
o controle direto da Assembleia legislativa sobre atos de outros 
poderes (obrigação de entrega de declaração de bens à Assembleia 
Legislativa por agentes públicos estaduais), sem concurso do 
Tribunal de Contas estadual é inconstitucional, pois:

6 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 1072.

não encontra fundamento de validade na Constituição 
Federal. Assim, faltando fundamento constitucional a 
essa fiscalização, não poderia a Assembleia Legislativa, 
ainda que mediante lei, outorgar a si própria competência 
que é de todo estranha à fisionomia institucional do 
Poder Legislativo7. 

 Impende consignar que o controle externo, mesmo quando 
autorizado pela Constituição, está sujeito à limites. Diversamente 
do controle interno, que, baseado em hierarquia, pressupõe as 
faculdades de supervisão, coordenação, orientação, fiscalização, 
aprovação, revisão e avocação das atividades controladas, bem 
como os meios corretivos dos agentes responsáveis8; no controle 
externo há, em princípio, preservação das atribuições próprias do 
controlado. Como lembra Marçal Justen Filho9:

Isso significa que, qualquer que seja a concepção 
adotada relativamente à natureza jurídica da atividade 
de controle externo, ela não consiste na assunção das 
competências próprias e privativas do órgão ou entidade 
controlada. Ou seja, a atividade administrativa pode ser 
sujeitada ao controle externo. Mas este não significa a 
assunção pelo órgão controlador de competência para 
desempenhar a atividade do órgão controlado. 

 Por esta razão é que o Judiciário anula atos do Executivo e 
determina a prática de outro em seu lugar, mas não o pratica desde 
logo. E que o Legislativo, com concurso do Tribunal de Contas 
da União, assina prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 
ilegalidade (art. 71, IX). 

7 STF, ADI 4203, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014.
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 797.
9 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 1073.
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3  O controle externo a cargo do TCU

 O TCU é órgão auxiliar do Congresso Nacional (art. 71 
da Constituição Federal), muito embora não exista vínculo de 
subordinação entre este e aquele. Ao contrário, para salvaguarda de 
ampla autonomia e independência de seus julgamentos, a Carta de 
1988 conferiu aos seus Ministros as mesmas garantias, prerrogativas, 
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (art. 73, § 3º).
 De notar que ao Legislativo se atribui relevantes funções de 
controle, que se desdobram em duas vertentes: o controle político, 
realizado pelas Casas Legislativas, e o controle técnico, que abrange 
a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, exercido com 
auxílio do Tribunal de Contas da União10.
 Do regramento constitucional (art. 71), despontam 
importantes funções atribuídas ao TCU, destacando-se as de: 
apreciar as contas anuais do presidente da República; julgar as 
contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos; apreciar a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões 
civis e militares; realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria 
ou por solicitação do Congresso Nacional; prestar informações ao 
Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas; aplicar sanções 
e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos 
e contratos; sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado 
Federal; apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, 
partido político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou 
ilegalidades na aplicação de recursos federais; fixar os coeficientes 

10 ZYMLER,Benjamin. O CONTROLE EXTERNO: O TRIBUNAL DE CONTAS DA UN-
IÃO. Palestra proferida no Curso de Treinamento dos Novos Assistentes Jurídicos da Ad-
vocacia-Geral da União, promovido pelo Centro de Estudos Vitor Nunes Leal. Brasília, 
2001, p. 8. Disponível em www.agu.gov.br/page/download/index/id/889849. Acesso em 
09/10/2018.

dos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios e fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais 
e às prefeituras municipais.
 O espectro de controle não é de todo amplo, mas circunscrito 
aos aspectos financeiros da atividade controlada: arrecadação de 
receitas e realização de despesas. 
 Tal o que advém do art. 70 da Carta Republicana, que 
limita a atividade de controle externo à 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.
 Por conseguinte, diz-se que o TCU é órgão auxiliar do Congresso 
Nacional no controle financeiro externo da Administração11. Esta 
noção é basilar, porquanto afasta daquela Corte a prerrogativa de 
exercer controle administrativo sobre os entes e órgão controlados. 
A esse respeito, MEIRELLES leciona:

Controle administrativo é todo aquele que o Executivo e 
os órgãos de administração dos demais Poderes exercem 
sobre suas próprias atividades, visando a mantê-las 
dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as 
exigências técnicas e econômicas de sua realização, pelo 
quê é um controle de legalidade e de mérito12.

 Trata-se de um amplo poder de fiscalização e revisão, que 
abrange todos os aspectos do ato administrativo, inclusive o 
discricionário, de incursão no mérito administrativo13, implicando 
a prerrogativa de sindicar a opção feita pela autoridade, no sentido 

11 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 1075.
12 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 801.
13 escolha da vontade pessoal do agente estatal em virtude de autorização legislativa (JUST-
EN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribu-
nais, 2016, p.. 1078).
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de avaliar se foi, além de legal, boa ou ruim, conveniente ou 
inconveniente, oportuna ou não. 
 Este poder não é dado ao TCU, que deve limitar-se ao 
controle de legalidade, e apenas sob os aspectos financeiros 
do ato, representados pelos vetores da fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da atividade 
fiscalizada.
 Sobre a possibilidade de revisão de ato discricionário pelo 
TCU, impende recordar a lição de MEIRELLES14 sobre o controle do 
mérito administrativo, o qual esclarece que se trata de tema entregue 
ao cuidado exclusivo da Administração, sustentando que:

É todo aquele que visa à comprovação da eficiência, 
do resultado, da conveniência ou oportunidade do 
ato controlado. Daí por que esse controle compete 
normalmente à Administração, e, em casos excepcionais, 
expressos na Constituição, ao Legislativo (CF, art. 49, IX 
e X), mas nunca ao Judiciário.

 Tratando-se de exercer uma escolha legítima, entre duas 
ou mais possibilidades idôneas, intuitivo concluir que só o gestor 
público, a quem a lei estabelece a faculdade de escolher, é detentor 
exclusivo de tal prerrogativa e do poder de revisá-la. Daí por que a 
ressalva trazida no magistério supra, afastando a questão do crivo 
judicial, aplica-se igualmente às Cortes de Contas, cujo espectro de 
revisão é ainda mais restrito.
 O próprio TCU reconhece suas limitações, tendo já proclamado 
que a revisibilidade só é possível desde que (o ato) tenha sido 
praticado por autoridade incompetente, sem observância da forma 
devida, se o motivo determinante e declarado de sua pratica não 
existir ou ainda se estiver configurado desvio de finalidade15.

14 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 
799.
15 TCU, Acórdão 602/2008, Plenário, Relator Min. Benjamin Zymler, julgado em 09/04/2008.

 Note-se que o marco fixado pelo TCU coincide com o que se 
tem fixado judicialmente, admitindo-se o exame, não da opção feita 
pelo Administrador, mas de sua conformação com os parâmetros 
de juridicidade16 (Constituição, leis e princípios gerais de Direito) 
que a inspiram. 
 Dito de outro modo: conquanto se siga negando a 
possibilidade de reprovar a escolha legítima feita pela autoridade, 
quando, observados os critérios de legitimidade, mais de uma se 
revele possível, admite-se a sindicabilidade dos pressupostos de 
fato dessa escolha (motivos determinantes), assim como de eventual 
excesso ou falta de congruência da opção exercida com a finalidade 
que se propunha a cumprir. Sobre o tema, assentou o STJ17: 

(...) 2. Hoje em dia, parte da doutrina e da jurisprudência 
já admite que o Poder Judiciário possa controlar o mérito 
do ato administrativo (conveniência e oportunidade) 
sempre que, no uso da discricionariedade admitida 
legalmente, a Administração Pública agir contrariamente 
ao princípio da razoabilidade. Lições doutrinárias. 
3. Isso se dá porque, ao extrapolar os limites da 
razoabilidade, a Administração acaba violando a própria 
legalidade, que, por sua vez, deve pautar a atuação 
do Poder Público, segundo ditames constitucionais 
(notadamente do art. 37, caput) (...).

 
 De outro norte, relativo às pessoas sujeitas ao controle do 
TCU, seu crivo alcança qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

16 Cabe ao Poder Judiciário, no Estado Democrático de Direito, zelar, quando provocado, 
para que o administrador atue nos limites da juridicidade, competência que não se resume ao 
exame dos aspectos formais do ato, mas vai além, abrangendo a aferição da compatibilidade 
de seu conteúdo com os princípios constitucionais, como proporcionalidade e razoabilidade 
(STJ, REsp 1001673/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julga-
do em 06/05/2008).
17 STJ, REsp 778.648/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TUR-
MA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008.
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dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União (art. 70, 
parágrafo único, da Constituição).
 Por conseguinte, mesmo entes federados diversos da União 
podem se sujeitar ao controle do TCU, na medida em que dela 
sejam beneficiários de repasses financeiros para a realização de 
atividade prevista em convênio celebrado entre os distintos entes. 
Neste tópico, o STF asseverou18:

Convênio firmado entre entes políticos. Repasse 
de verbas federais ao estado. Prestação de 
contas. Responsabilidade do estado-membro por 
irregularidades constatadas. Controle pelo TCU. 
Possibilidade. 

 Igual modo, as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista, entidades integrantes da administração indireta, estão 
sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, independentemente 
da aplicação do regime jurídico celetista aos seus funcionários19. 

4  A revisão de atos do tcu pelo judiciário

 Importa saber se as decisões e medidas tomadas pelo TCU 
estão sujeitas à revisão pelo Poder Judiciário e, em caso positivo, em 
que extensão. 
 Com efeito, o Brasil adota o sistema da unidade de jurisdição, 
pelo que os atos dos demais Poderes estão sujeitos ao crivo judicial. 
Diverso ocorre no sistema do contencioso administrativo (ou 
francês), em que há dualidade de jurisdição, uma para as causas 
comuns, entre agentes privados; outra para solucionar, com força 
de coisa julgada, e em estrutura apartada do Judiciário, os conflitos 
que envolvam a Administração Pública. 
 A adoção do sistema da unicidade no Brasil decorre do que 

18 STF, MS 30946 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018.
19 STF, MS 26117, Relator Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009.

dispõe o art. 5º, XXXV, da Lei Maior (“A lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”). Como consequência: 

nenhuma decisão de qualquer outro Poder que ofenda 
direito, ou ameace ofendê-lo, pode ser excluída do 
reexame, com foros de definitividade, por órgãos 
jurisdicionais. A Administração Pública em nenhum 
momento exerce função jurisdicional, de forma que seus 
atos sempre poderão ser reapreciados no Judiciário20. 

 O TCU é órgão auxiliar do Poder Legislativo, e muito embora 
não seja a este subordinado, como pontua JUSTEN FILHO, é 
tratado constitucionalmente como integrado na estrutura do Poder 
Legislativo. Neste passo:

A opção de não integrar o Tribunal de Contas na 
estrutura do Poder Judiciário resultou, por certo, 
da intenção de manter seus atos sujeitos ao controle 
jurisdicional. Isso não configura qualquer redução da 
dignidade  ou autonomia do Tribunal de Contas, uma 
vez que os atos próprios dos demais  Poderes também 
estão sujeitos ao controle jurisdicional21.

 Por conseguinte, não estando o TCU integrado na estrutura 
do Poder Judiciário; exercendo atividade de índole eminentemente 
administrativa, do que decorre a ausência de formação de coisa 
julgada sobre seus pronunciamentos; e, finalmente, diante do 
comando constitucional de inafastabilidade da jurisdição de 
qualquer ato lesivo ou potencialmente lesivo a direitos; tem-se 
que as decisões tomadas pela Corte de Contas estão naturalmente 
sujeitas a escrutínio na via judicial. 

20  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: At-
las, 2018, p. 1160.
21  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 1600). 
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 Neste sentido, proclamou o STJ22 que:

o controle exercido pelo Tribunal de Contas, ainda que 
nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal, não é 
jurisdicional, inexistindo vinculação da decisão proferida 
pelo órgão administrativo com a possibilidade de o ato 
ser impugnado em sede de improbidade administrativa, 
sujeito ao controle do Judiciário, conforme expressa 
previsão contida no inciso II do art. 21.

 Em sendo assim, é decorrência natural do sistema de unicidade 
da jurisdição a ampla e irrestrita revisibilidade dos atos do TCU 
pelo Poder Judiciário. 
 Contudo, observa-se no Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região tendência a limitar o espectro revisional dos atos da Corte 
de Contas, no sentido de circunscrevê-lo ao exame dos aspectos 
formais que cercaram a decisão do TCU.
 Nesta linha, já foi dito que se admite o controle judicial apenas 
a título excepcional, quando demonstrada manifesta ilegalidade ou 
irregularidade formal grave, sendo-lhe defeso adentrar no mérito 
da decisão proferida pelo órgão fiscalizador23. 
 Em outra ocasião, assentou-se que a prova pericial não deve 
sobrepor-se às conclusões do TCU, porquanto a revisão das decisões 
do Tribunal de Contas da União pelo Poder Judiciário não pode 
ter caráter irrestrito, deve limitar-se ao exame da legalidade e dos 
aspectos formais24.
 Todavia, uma vez que as decisões do TCU se baseiam 
em critérios técnicos, balizados por parâmetros de legalidade, 
a sindicabilidade judicial há de ter a extensão necessária para 

22  STJ, REsp 285.305/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
20/11/2007, DJ 13/12/2007, p. 323.
23 TRF4, AG 5040687-23.2016.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PAN-
TALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 04/01/2017.
24 TRF4, AC 5019047-86.2011.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUAD-
ROS DA SILVA, juntado aos autos em 10/12/2015.

fazer valer a garantia da inafastabilidade de jurisdição, que pode 
restar comprometida com exame meramente formal da atividade 
praticada pela Corte de Contas.

5  TCU e controle de constitucionalidade

 Neste ponto, importa perquirir sobre a possibilidade de o 
TCU recusar aplicação à norma legal em vigor, sob fundamento de 
sua inconstitucionalidade. 
 Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal registra o Enunciado 
de Súmula nº. 347, segundo o qual "O Tribunal de Contas, no 
exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade 
das leis e dos atos do Poder Público".
 Ao contrário do que se poderia inferir, diante da existência do 
referido Enunciado, a questão está longe de pacificação. 
 Com efeito, a Súmula foi aprovada em sessão plenária de 13 
de dezembro de 1963, tendo por base o que fora decidido no RMS 
8.372-CE. O que consta desse julgado, contudo, não é bem expresso 
pela redação do Enunciado, nem alberga a interpretação que se 
extrai da Súmula 347. Veja-se o que constou do voto do Relator25: 

(...) A meu ver o acórdão recorrido bem decidiu a 
espécie, mas não posso deixar de opor-lhe um reparo 
de ordem doutrinária, pois não quero ficar vinculado a 
uma tese que tenho constantemente repelido.
Entendeu o julgado que o Tribunal de Contas não podia 
declarar a inconstitucionalidade da lei. Na realidade 
essa declaração escapa à competência específica dos 
Tribunais de Contas.
Mas há que distinguir entre declaração de 
inconstitucionalidade e não aplicação de leis 
inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer 
tribunal ou órgão de qualquer dos poderes do Estado.

25 STF, RMS 8.372-CE, Pleno, Relator Min. PEDRO CHAVES, Julgado em 11/12/1961. (sem 
grifo no original)
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 Note-se que o julgado que baseia a Súmula 347 não 
autorizou os Tribunais de Contas a exercer controle difuso de 
constitucionalidade, de modo a permitir que afastassem a aplicação 
de leis vigentes; apenas legitimou a recusa de aplicação de lei já 
declarada inconstitucional pelo Judiciário.
 No entanto, a redação do Enunciado não foi fiel ao decidido 
e, com base nele, vem se sustentando terem as Cortes de Contas 
atribuição para efetuar controle de constitucionalidade de leis.
 O Supremo Tribunal Federal, a seu turno, tem registrado 
precedentes, em julgados monocráticos, negando aplicação à 
Sumula referida, embora ainda não tenha sido revogada. A esse 
respeito, consignou o Ministro GILMAR MENDES26:

Assim, a declaração de inconstitucionalidade, pelo 
Tribunal de Contas da União, do art. 67 da Lei 
9.478/1997, e do Decreto 2.745/1998, obrigando a 
Petrobrás, consequentemente, a cumprir as exigências 
da Lei 8.666/1993, parece estar em confronto com 
normas constitucionais, mormente as que traduzem 
o princípio da legalidade, as que delimitam as 
competências do TCU (art. 71), assim como aquelas 
que conformam o regime de exploração da atividade 
econômica do petróleo (art. 177). Não me impressiona 
o teor da Súmula 347 desta Corte, (...). A referida regra 
sumular foi aprovada na Sessão Plenária de 13.12.1963, 
num contexto constitucional totalmente diferente do 
atual. Até o advento da Emenda Constitucional 16, 
de 1965, que introduziu em nosso sistema o controle 
abstrato de normas, admitia-se como legítima a recusa, 
por parte de órgãos não-jurisdicionais, à aplicação da lei 
considerada inconstitucional. No entanto, é preciso levar 
em conta que o texto constitucional de 1988 introduziu 
uma mudança radical no nosso sistema de controle de 

26 STF, MS 25.888 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, julgado em 22-3-2006, DJ 
de 29-3-2006.

constitucionalidade. Em escritos doutrinários, tenho 
enfatizado que a ampla legitimação conferida ao 
controle abstrato, com a inevitável possibilidade de se 
submeter qualquer questão constitucional ao Supremo 
Tribunal Federal, operou uma mudança substancial 
no modelo de controle de constitucionalidade até 
então vigente no Brasil. Parece quase intuitivo que, 
ao ampliar, de forma significativa, o círculo de entes 
e órgãos legitimados a provocar o Supremo Tribunal 
Federal, no processo de controle abstrato de normas, 
acabou o constituinte por restringir, de maneira radical, 
a amplitude do controle difuso de constitucionalidade. 
A amplitude do direito de propositura faz com que 
até mesmo pleitos tipicamente individuais sejam 
submetidos ao Supremo Tribunal Federal mediante 
ação direta de inconstitucionalidade. Assim, o processo 
de controle abstrato de normas cumpre entre nós uma 
dupla função: atua tanto como instrumento de defesa 
da ordem objetiva, quanto como instrumento de defesa 
de posições subjetivas. Assim, a própria evolução 
do sistema de controle de constitucionalidade no 
Brasil, verificada desde então, está a demonstrar a 
necessidade de se reavaliar a subsistência da Súmula 
347 em face da ordem constitucional instaurada com a 
Constituição de 1988.

 Semelhante entendimento foi expresso pelo Ministro 
ALEXANDRE DE MORAES27:

É inconcebível, portanto, a hipótese do Tribunal 
de Contas da União, órgão sem qualquer função 
jurisdicional, permanecer a exercer controle difuso de 
constitucionalidade nos julgamentos de seus processos, 
sob o pretenso argumento de que lhe seja permitido em 

27 STF, MS 35410 MC, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, dec. monocrática, julgado 
em 15/12/2017, DJe-018 DIVULG 31/01/2018 .
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virtude do conteúdo da Súmula 347 do STF, editada em 
1963, cuja subsistência, obviamente, ficou comprometida 
pela promulgação da Constituição Federal de 1988. Eis 
o teor do referido enunciado:
O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, 
pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos 
do Poder Público.
Com efeito, os fundamentos que afastam do Tribunal 
de Contas da União – TCU a prerrogativa do exercício 
do controle incidental de constitucionalidade são 
semelhantes, mutatis mutandis, ao mesmo impedimento, 
segundo afirmei, em relação ao Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ (DIREITO CONSTITUCIONAL. 33. Ed. 
São Paulo: Atlas, 2017, p. 563 e seguintes):
O exercício dessa competência jurisdicional pelo CNJ 
acarretaria triplo desrespeito ao texto maior, atentando 
tanto contra o Poder Legislativo, quanto contra as 
próprias competências jurisdicionais do Judiciário e as 
competências privativas de nossa Corte Suprema. 
O desrespeito do CNJ em relação ao Poder Judiciário 
se consubstanciaria no alargamento de suas 
competências administrativas originárias, pois estaria 
usurpando função constitucional atribuída aos juízes 
e tribunais (função jurisdicional) e ignorando expressa 
competência do próprio Supremo Tribunal Federal 
(“guardião da Constituição”). A declaração incidental 
de inconstitucionalidade ou, conforme denominação do 
Chief Justice Marshall (1 Chanch 137 – 1803 – Marbury v. 
Madison), a ampla revisão judicial, somente é permitida 
de maneira excepcional aos juízes e tribunais para o 
pleno exercício de suas funções jurisdicionais, devendo 
o magistrado garantir a supremacia das normas 
constitucionais ao solucionar de forma definitiva o caso 
concreto posto em juízo.

 É de se notar que, no que diz com a possibilidade de órgão 
administrativo, tais o CNJ e o CNMP, exercer controle difuso de 

constitucionalidade, está em curso tendência na Suprema Corte no 
sentido de refutar uma tal atribuição. A esse respeito, confira-se o 
seguinte julgado28:

2. O Conselho Nacional do Ministério Público 
não ostenta competência para efetuar controle de 
constitucionalidade de lei, posto consabido tratar-se 
de órgão de natureza administrativa, cuja atribuição 
adstringe-se ao controle da legitimidade dos atos 
administrativos praticados por membros ou órgãos do 
Ministério Público federal e estadual (art. 130-A, § 2º, 
da CF/88). Precedentes (MS 28.872 AgR/DF, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno; AC 2.390 MC-
REF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; MS 32.582 
MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 3.367/DF, Rel. Min. 
Cezar Peluso, Tribunal Pleno). 3. In casu, o CNMP, ao 
declarar a inconstitucionalidade do art. 141, in fine, da 
Lei Orgânica do MP/SC, exorbitou de suas funções, que 
se limitam, como referido, ao controle de legitimidade 
dos atos administrativos praticados por membros ou 
órgãos do Parquet. 4. Segurança concedida para cassar 
o ato impugnado.

 Com efeito, sendo o TCU órgão de natureza técnica, com 
escopo de atuação bem delimitado pelo disposto no art. 70 da 
Constituição; de modo que não ostenta função jurisdicional; e 
diante do arcabouço constitucional vigente, que expressamente 
restringe aos órgãos jurisdicionais a tarefa de realizar controle de 
constitucionalidade, difuso ou concentrado, não há espaço para 
se reconhecer ostente a Corte de Contas atribuição para exercício 
dessa função, devendo se limitar a aplicar as leis em vigor.
 Contudo, razoável se sustentar possa o TCU não aplicar 
aquelas normas já tidas por inconstitucionais pela jurisprudência 

28 STF, MS 27.744-DF, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, DJe-
108  DIVULG 05-06-2015.
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consolidada da Suprema Corte29, inclusive porque é da sistemática 
constitucional a vinculação da Administração a entendimentos 
pacificados pelo STF (art. 103-A da Constituição Federal); situação 
esta que, afinal, representaria o resgate do entendimento original 
que embasou a edição da Súmula 347.

6  Revisão de atos jurisdicionais pelo TCU

 Tem-se verificado casos em que o TCU, invocando a atribuição 
inserta no art. 71, III da Constituição, tem negado aplicação a decisões 
judiciais que determinam correções na composição de vencimentos 
de servidores públicos, ainda que cobertas pela autoridade da coisa 
julgada, pois do mesmo modo que a lei e o decreto contrários à 
Constituição são inválidos, o ato produzido pelo Poder Judiciário 
-  a sentença  - que viola a ideia do Direito e a Constituição, mesmo 
transitada em julgado, não tem força jurídica, por nula que é, para 
impor obrigação aos Poderes do Estado (...)30.  
 Trata-se de posição extravagante, que desconsidera que o 
monopólio da Jurisdição é exercido pelo Poder Judiciário, a quem 
compete dirimir controvérsias jurídicas a ele submetidas de forma 
cogente, sendo que seus julgados, uma vez definitivos, só podem 
ser alterados na via da ação rescisória. 
 Como adverte CARVALHO FILHO31, se o Judiciário, como 
Poder definidor de controvérsias, define posição e a reveste com 
o manto da res iudicata, nenhuma alternativa remanesce para a 
Corte de Contas: cabe-lhe apenas respeitá-la e cumpri-la. Nesta 

29 MENDES, Gilmar. Controle de constitucionalidade por órgãos não jurisdicionais: o caso 
do TCU e do CNJ. Revista Consultor Jurídico, 6 de outubro de 2018. Disponível em https://
www.conjur.com.br/2018-out-06/observatorio-constitucional-controle-constitucionali-
dade-orgaos-nao-jurisdicionais. Acesso em: 07/10/2018.
30 Informações prestdas pelo Presidente do TCU nos autos do Mandado de Segurança 23.665, 
impetrado no STF. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?-
docTP=AC&docID=86003. Acesso em: 10/10/2018.
31 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 1154.

linha é a jurisprudência do STF32:

(...) 1. Vantagem pecuniária incluída nos proventos de 
aposentadoria de servidor público federal, por força de 
decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade 
de o Tribunal de Contas da União impor à autoridade 
administrativa sujeita à sua fiscalização a suspensão do 
respectivo pagamento. Ato que se afasta da competência 
reservada à Corte de Contas (CF, artigo 71, III). 2. Ainda 
que contrário à pacífica jurisprudência desta Corte, o 
reconhecimento de direito coberto pelo manto da res 
judicata somente pode ser desconstituído pela via da 
ação rescisória. Segurança concedida.

 De registrar que a Corte Suprema não admite qualquer 
exceção neste tema, devendo o TCU respeitar a coisa julgada mesmo 
naqueles casos em que a decisão judicial concessiva da vantagem 
remuneratória esteja em dissonância com a orientação pacificada 
naquele Supremo Tribunal. 

7  Controle de aposentadoria, reforma e pensão

 Uma das atuações mais frequentes do TCU reside na área 
de atribuição prevista no art. 71, III da Constituição, qual seja a 
apreciação dos atos de concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões. Tratam-se de atos complexos, assim entendidos aqueles 
que se formam:

pela conjugação de vontades de mais de um órgão 
administrativo. O essencial, nesta categoria de atos, 
é o concurso de vontades de órgãos diferentes para 
a formação de um ato único. Não se confunda ato 
complexo com procedimento administrativo. No ato 

32 STF, MS 23665, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 
05/06/2002, DJ 20-09-2002 PP-00089
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complexo integram-se as vontades de vários órgãos 
para a obtenção de um mesmo ato; no procedimento 
administrativo praticam-se diversos atos intermediários 
e autônomos para a obtenção de um ato final e principal33.

A passagem do servidor para a inatividade só se aperfeiçoa com o 
ato de seu registro pelo Tribunal de Contas; daí estar o ato inicial 
que a concede submetido a essa condição resolutiva34. 
 Há o concurso de duas vontades no ato de jubilamento: 
a da autoridade competente no órgão ou entidade em que serve 
o funcionário; e a do TCU que, confirmando a regularidade do 
procedimento e cumprimento dos requisitos necessários, adere à 
vontade do administrador e perfectibiliza a passagem do servidor 
para a inatividade.
 A primeira indagação que desponta é quanto a necessidade 
de manifestação do servidor durante a tramitação do procedimento 
no TCU. Seria isto decorrência da garantia ao contraditório e ampla 
defesa. Contudo, poderia se redarguir com a constatação de que 
o interessado já aduziu suas razões na fase inicial do processo de 
aposentação, uma vez que iniciado por si próprio. 
 O STF, a seu turno, tem reiteradamente afastado a necessidade 
de manifestação do servidor na etapa conduzida pelo TCU, já tendo 
afirmado que:

Mostra-se complexo, com o implemento da 
aposentadoria pelo órgão de origem, a fim de não 
haver quebra de continuidade da satisfação do que 
percebido pelo servidor, seguindo à homologação 
pelo Tribunal de Contas da União. Vale dizer que não 
se tem o envolvimento de litigantes, razão pela qual é 
inadequado falar-se em contraditório para, uma vez 

33 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 196.
34 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 
568.

observado este, vir o Tribunal de Contas da União a 
indeferir a homologação35.  

 O entendimento que se petrificou naquela Corte, após encerrar 
tendência que furtava ao contraditório apenas procedimentos em 
que a discussão fosse eminentemente sobre o direito aplicável, sem 
necessidade de exame aprofundado de fatos e produção de provas36; 
foi no sentido de que a observância do contraditório e ampla defesa 
é regra nos processos em curso no Tribunal de Contas. 
 Excepcionam-se, contudo, justamente os procedimentos de 
apreciação da legalidade de atos de concessão de aposentadoria, 
reforma ou pensão. Eis o que consta da Súmula Vinculante n. 3:

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União 
asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando 
da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a 
apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão. 

 Outra importante característica desse processo a cargo do TCU 
é o fato de que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 
54 da Lei 9.784/9937. Isto se deve ao fato de que a atuação do TCU 
não se faz em controle interno, administrativo, em que o superior 
revisa o ato do subordinado; mas se opera em atividade de controle 
externo, no curso da formação de ato complexo, que não se pode ter 
por acabado enquanto a Corte de Contas não se manifesta.
 No entanto, visando preservar a segurança jurídica naqueles 
casos em que a manifestação do TCU se delonga excessivamente, 

35 STF, excerto de voto do relator, MS 24742, Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julga-
do em 08/09/2004, DJ 11-03-2005.
36  Neste sentido, o MS 24.268, Relator Min. GILMAR MENDES e RE 158.543, Relator Min. 
CARLOS VELLOSO.
37 O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram pratica-
dos, salvo comprovada má-fé.
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o STF fixou o entendimento pela necessidade de contraditório 
quando tal manifestação demore além de 5 anos desde a chegada 
do processo no Tribunal de Contas. Neste sentido38:

Mandado de Segurança. 2. Acórdão da 2ª Câmara do 
Tribunal de Contas da União (TCU). Competência 
do Supremo Tribunal Federal. 3. Controle externo de 
legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, 
reformas e pensões. Inaplicabilidade ao caso da 
decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. 4. 
Negativa de registro de aposentadoria julgada ilegal 
pelo TCU. Decisão proferida após mais de 5 (cinco) anos 
da chegada do processo administrativo ao TCU e após 
mais de 10 (dez) anos da concessão da aposentadoria 
pelo órgão de origem. Princípio da segurança jurídica 
(confiança legítima). Garantias constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. Exigência. 5. Concessão 
parcial da segurança. I – Nos termos dos precedentes 
firmados pelo Plenário desta Corte, não se opera a 
decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 no período 
compreendido entre o ato administrativo concessivo de 
aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de 
sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da 
União – que consubstancia o exercício da competência 
constitucional de controle externo (art. 71, III, CF). II – 
A recente jurisprudência consolidada do STF passou a 
se manifestar no sentido de exigir que o TCU assegure 
a ampla defesa e o contraditório nos casos em que o 
controle externo de legalidade exercido pela Corte de 
Contas, para registro de aposentadorias e pensões, 
ultrapassar o prazo de cinco anos, sob pena de ofensa 
ao princípio da confiança – face subjetiva do princípio 
da segurança jurídica. Precedentes. III – Nesses casos, 
conforme o entendimento fixado no presente julgado, 

38 STF, MS 24781, Relator Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão:  Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2011, DJe-110 DIVULG 08-06-2011.

o prazo de 5 (cinco) anos deve ser contado a partir da 
data de chegada ao TCU do processo administrativo de 
aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de 
origem para julgamento da legalidade do ato concessivo 
de aposentadoria ou pensão e posterior registro pela 
Corte de Contas. IV – Concessão parcial da segurança 
para anular o acórdão impugnado e determinar ao TCU 
que assegure ao impetrante o direito ao contraditório e à 
ampla defesa no processo administrativo de julgamento 
da legalidade e registro de sua aposentadoria, assim 
como para determinar a não devolução das quantias 
já recebidas. V – Vencidas (i) a tese que concedia 
integralmente a segurança (por reconhecer a decadência) 
e (ii) a tese que concedia parcialmente a segurança 
apenas para dispensar a devolução das importâncias 
pretéritas recebidas, na forma do que dispõe a Súmula 
106 do TCU.

 De outro lado, tem-se entendido que há necessidade de 
respeito a essas garantias quando, após completada a formação 
do ato complexo, com a anuência do TCU ao jubilamento operado 
pela Administração, e, deste modo, definitivamente aposentado o 
servidor, se pretenda revisar aquele ato concessivo da aposentadoria. 
Nesta linha39:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CON-
CESSÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. ATO 
COMPLEXO. REGISTRO NO TCU. REVISÃO PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. AR-
TIGO 54 DA LEI Nº. 9.784/1999. OCORRÊNCIA.  1. 
A jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimen-
tou-se no sentido de que a decadência do art. 54 da Lei 
9.784/1999 não se consuma no período compreendido 

39 TRF4, AC 5071745-21.2015.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE 
ALMEIDA, juntado aos autos em 18/07/2018.
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entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria 
ou pensão e o julgamento de sua legalidade pelo Tri-
bunal de Contas da União - TCU, na medida em que 
o ato de concessão é juridicamente complexo, aper-
feiçoando-se apenas com o registro na Corte de Contas. 
Precedentes. 2. Transcorridos mais de cinco anos da 
data do registro da pensão pelo Tribunal de Contas, é 
defeso à Administração proceder à revisão do benefício, 
porquanto operados os efeitos da decadência, nos ter-
mos do artigo 54 da Lei nº. 9.784/1999. 

8  TCU e sigilo bancário

 O sigilo das operações financeiras é princípio que decorre 
da proteção à intimidade e à vida privada (art. 5º, X, da CF) e ao 
sigilo de dados (art. 5º, XII). Como os demais princípios previstos 
constitucionalmente, sua incidência não é absoluta, pois deve conviver 
harmonicamente com os demais. Assim, operada a pertinente 
ponderação, o sigilo pode ser afastado por decisão judicial. 
 Disciplinando o tema, a Lei Complementar 105/2001 previu 
casos em que determinados órgãos públicos possam ter acesso 
direto a informações sigilosas, sem prévia autorização judicial, tais 
as comunicações devidas ao Banco Central do Brasil, Comissão 
de Valores Mobiliários, Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras - COAF e até mesmo à Receita Federal. 
 A norma, contudo, não previu o envio direto de informações 
cobertas por sigilo bancário ao TCU.
 Diante desse panorama, o STF fixou entendimento pela 
oponibilidade da garantia ao sigilo bancário em face do TCU, 
de modo que a Corte de Contas, quando pretender analisar 
movimentação bancária de sujeitos sob investigação, necessitará de 
prévia autorização judicial, ou do Legislativo (CPI), para acesso ao 
material em questão.
 O Tribunal Constitucional, no entanto, asseverou que o TCU 
pode ter acesso direto, sem intervenção judicial ou legislativa, 

a movimentações financeiras referentes à devida aplicação de 
financiamentos concedidos com verbas públicas, pois operações 
financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas 
pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº. 105/2001, 
visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos 
princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da 
Constituição Federal40.
 Na oportunidade, o STF registrou que o sigilo de informações 
necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando 
se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino 
dos recursos públicos, destacando também que quem contrata com 
o poder público não pode ter segredos, especialmente se a revelação 
for necessária para o controle da legitimidade do emprego dos 
recursos públicos.

9  TCU e concessão de medidas cautelares

 A concessão de mediadas cautelares pelo TCU é fenômeno 
comum na atualidade. Releva investigar o supedâneo legal desta ação. 
 A Constituição Federal não tem norma expressa no tema. Já 
a Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/92), traz duas disposições que 
albergam medidas acautelatórias:

Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, 
o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, determinará, cautelarmente, o afastamento 
temporário do responsável, se existirem indícios 
suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas 
funções, possa retardar ou dificultar a realização de 
auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou 
inviabilizar o seu ressarcimento.
§ 1° Estará solidariamente responsável a autoridade 

40 STF, MS 33340, Relator  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, PRO-
CESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015.
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superior competente que, no prazo determinado pelo 
Tribunal, deixar de atender à determinação prevista no 
caput deste artigo.
§ 2° Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e 
do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo 
das medidas previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar, 
por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade 
de bens do responsável, tantos quantos considerados 
bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em 
apuração.
(...) 
Art. 61. O Tribunal poderá, por intermédio do Ministério 
Público, solicitar à Advocacia-Geral da União ou, 
conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe 
sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto 
dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo 
ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua 
restituição.

 Com efeito, o art. 44 trata: a) do afastamento temporário do 
agente público investigado, quando possa embaraçar a apuração ou 
represente risco de causar novos danos ao erário ou ao ressarcimento 
dos prejuízos causados; b) da indisponibilidade de bens do suspeito 
de dano ao erário, a fim de assegurar seu ressarcimento. 
 Já o art. 61, apesar de também prever um tipo de medida 
cautelar, distingue-se substancialmente do art. 44 por não ter 
viabilizado ao Tribunal emitir verdadeiros atos de comando, ao 
passo que apenas faculta ao Tribunal solicitar à Advocacia-Geral 
da União (ou, se for o caso, aos dirigentes das entidades que lhe 
sejam jurisdicionadas) o arresto de bens do sujeito responsável 
pelo dano41. 

41 ROSILHO, André Janjácomo; MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Controle 
da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União. São Paulo: Tese (doutorado) 
- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2016. p. 249. Disponível em https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjGlpX-

 Há, ainda, a atribuição para sustar atos ilegais, esta com esteio 
expresso na Constituição, explicitada pela Leio Orgânica do TCU:

Constituição Federal, Art. 71. O controle externo, a cargo 
do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...) X - sustar, se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal;
Lei Orgânica do TCU, Art. 45. Verificada a ilegalidade 
de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida 
no Regimento Interno, assinará prazo para que o 
responsável adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos 
dispositivos a serem observados.
§ 1° No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não 
atendido:
I - sustará a execução do ato impugnado;
II - comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal;
III - aplicará ao responsável a multa prevista no inciso II 
do art. 58 desta Lei.
§ 2° No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, 
comunicará o fato ao Congresso Nacional, a quem 
compete adotar o ato de sustação e solicitar, de imediato, 
ao Poder Executivo, as medidas cabíveis.
§ 3° Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no 
prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas 
no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da 
sustação do contrato.

 Importante destacar que, constatada ilegalidade em ato 

Po_rdAhXEkpAKHaATANgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.
br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F2%2F2134%2Ftde-08022017-165131%2Fpublico%2FAndre_
Rosilho_Controle_da_Administracao_Publica_pelo_TCU_INTEGRAL.pdf&usg=AOvVaw-
3JL_PMIg3jhvYLPNsAD3lu. Acesso em: 09/10/2018.

Direito Federal: Revista da AJUFE, São Paulo, v. 31, n. 97, jan./jun. 2019. Direito Federal: Revista da AJUFE, São Paulo, v. 31, n. 97, jan./jun. 2019.



Revista AJUFE 527Revista AJUFE526

administrativo, inicialmente compete ao TCU instar a autoridade 
responsável para que esta repare a ilegalidade. Em caso de omissão, 
pode a Corte de Contas sustar a execução do ato eivado de vício. 
 Já em se tratando de contrato administrativo, a provocação 
inicial do TCU é dirigida ao Congresso, a quem incumbe adotar 
as providências junto ao Executivo para a suspensão de eficácia do 
contrato ilegal. Somente em caso de omissão dos dois Poderes, após 
o prazo de 90 dias assinalado no parágrafo terceiro, é que se torna 
legítima atuação direta do TCU, no sentido de paralisar a execução 
do contrato administrativo. 
 Em suma, o que se extrai do arcabouço constitucional e legal 
acima analisado são as seguintes prerrogativas acautelatórias 
concedidas ao TCU, nos limites delineados pelas normas supra: a) 
afastamento de agente público do cargo; b) indisponibilidade de 
bens; c) representação para arresto de bens; d) sustação de efeitos 
de ato ou contrato administrativo, em caráter subsidiário, ante à 
inércia inicial das autoridades competentes para tanto.
 Contudo, ROSILHO42 chama a atenção para o fato de que tem 
o TCU, por meio do exercício de seu poder normativo, procurado 
alargar o campo que lhe foi fixado pela legislação para tomar 
medidas cautelares, exemplificando com menção ao art. 276 do 
Regimento Interno do TCU:

Art. 276. O Plenário, o relator, ou, na hipótese do art. 
28, inciso XVI, o Presidente, em caso de urgência, de 
fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse 
público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, 
poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar 

42 ROSILHO, André Janjácomo; MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Controle 
da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União. São Paulo: Tese (doutorado) 
- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2016. p. 251. Disponível em https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjGlpX-
Po_rdAhXEkpAKHaATANgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.
br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F2%2F2134%2Ftde-08022017-165131%2Fpublico%2FAndre_
Rosilho_Controle_da_Administracao_Publica_pelo_TCU_INTEGRAL.pdf&usg=AOvVaw-
3JL_PMIg3jhvYLPNsAD3lu. Acesso em: 09/10/2018.

medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, 
determinando, entre outras providências, a suspensão 
do ato ou do procedimento impugnado, até que o 
Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada, 
nos termos do art. 45 da Lei nº. 8.443, de 1992.

 De fato, como bem observado por ROSILHO43, o dispositivo 
transcrito objetivou conferir ao Tribunal uma espécie de poder 
geral de cautela – que, frise-se, nem a Constituição nem a legislação 
ordinária lhe conferiu. 
 Não há na Constituição ou na Lei Orgânica do TCU autorização 
para expedição de cautelares fora dos casos de afastamento do 
cargo e indisponibilidade de bens. E, quanto à sustação de ato 
ou contrato, há necessidade de prévia provocação às autoridades 
administrativas responsáveis pela execução e desfazimento do 
ato ilegal; ou ainda de comunicação ao Congresso Nacional, em 
se tratando de contrato administrativo, requisitos esses que são 
desconsiderados pela norma regimental, que autoriza, também, 
suspensão de “procedimentos”, outra inovação do regulamento.
 Outra importante observação de ROSILHO44 diz com o fato 
de que o Constituinte procedeu a uma escolha: dar ao TCU poderes 
cautelares específicos; optou, porém, por não lhe conferir amplo 
poder de cautela (como fez em relação ao Judiciário).

43 ROSILHO, André Janjácomo; MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Controle 
da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União. São Paulo: Tese (doutorado) 
- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2016. p. 252. Disponível em https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjGlpX-
Po_rdAhXEkpAKHaATANgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.
br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F2%2F2134%2Ftde-08022017-165131%2Fpublico%2FAndre_
Rosilho_Controle_da_Administracao_Publica_pelo_TCU_INTEGRAL.pdf&usg=AOvVaw-
3JL_PMIg3jhvYLPNsAD3lu. Acesso em: 09/10/2018.
44 ROSILHO, André Janjácomo; MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Controle 
da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União. São Paulo: Tese (doutorado) 
- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2016. p. 254. Disponível em https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjGlpX-
Po_rdAhXEkpAKHaATANgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.
br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F2%2F2134%2Ftde-08022017-165131%2Fpublico%2FAndre_
Rosilho_Controle_da_Administracao_Publica_pelo_TCU_INTEGRAL.pdf&usg=AOvVaw-
3JL_PMIg3jhvYLPNsAD3lu. Acesso em: 09/10/2018.
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 O STF, no entanto, sufragou orientação distinta, assentando 
que:]

(...) O Tribunal de Contas da União tem competência 
para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar 
suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº. 
8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, 
nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui 
legitimidade para a expedição de medidas cautelares 
para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de 
suas decisões)45.

 Em outro julgado, mais recente, a Suprema Corte ratificou seu 
entendimento, asseverando:

Mandado de Segurança. 2. Tribunal de Contas da União. 
Tomada de contas especial. 3. Dano ao patrimônio da 
Petrobras. Medida cautelar de indisponibilidade de bens 
dos responsáveis. 4. Poder geral de cautela reconhecido 
ao TCU como decorrência de suas atribuições 
constitucionais. 5. Observância dos requisitos legais 
para decretação da indisponibilidade de bens. 6. 
Medida que se impõe pela excepcional gravidade dos 
fatos apurados. Segurança denegada46.

 Com efeito, tem-se que esses julgados tinham por foco casos 
concretos específicos, um atinente à possibilidade de paralisação de 
certame licitatório, outro relativo à indisponibilidade de bens de 
agente público, para os quais há normas legais (em sentido estrito) 
regrando ambos os temas.
 Contudo, muito embora a concreção e individualização dos 

45 STF, MS 24510, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2003, DJ 
19-03-2004.
46 STF, MS 33092, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015.

casos, bem assim a existência de disciplina legal específica regendo-
os, o STF seguiu caminho de maior amplitude, através do qual 
referendou a constitucionalidade do citado art. 276 do Regimento 
Interno do TCU para a generalidade de situações que demandem 
atuação urgente da Corte de Contas. 
 Com isto, muito embora a lacuna constitucional e legal acima 
versada, tem-se hoje que o TCU se vê legitimado pela jurisprudência 
do STF a expedir medidas cautelares de modo irrestrito, alcançando 
situações que vão além do afastamento do cargo e da indisponibilidade 
de bens do agente público; podendo mesmo sustar ato e contrato 
administrativos, independentemente de prévia provocação da 
autoridade competente ou do Congresso Nacional.

10  Considerações finais

 O controle da atividade administrativa é fundamental para 
salvaguarda do princípio da legalidade, pois é mecanismo de aferição 
de sua observância. O controle exercido pelo TCU, circunscrito aos 
aspectos financeiros da atividade controlada (fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária), se reveste dessa mesma importância. No 
entanto, não se pode exercer irrestritamente, mas somente nos casos 
previstos pela Constituição e na forma estabelecida em Lei.
 Ao controlar a administração, é imperioso que a Corte de 
Contas se atenha aos aspectos financeiros do ato (arrecadação de 
receitas e aplicação dos recursos), sem se imiscuir nos aspectos 
envoltos por discricionariedade, pois que lhe é vedado assumir o 
papel do gestor público, único legitimado a operar as escolhas que se 
façam possíveis, à luz da autorização legislativa e das circunstâncias 
fáticas que permeiam o ato administrativo.    
 Por ser órgão administrativo, não jurisdicional, os atos do 
TCU estão sujeitos a verificação pelo Poder Judiciário, detentor do 
monopólio da jurisdição e, por isso, da prerrogativa de resolver 
conflitos em caráter definitivo. Igualmente, se nega ao TCU a 
possibilidade de questionar decisões judiciais, devendo sempre 
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acatá-las, ainda que eventualmente possam ter sido formadas em 
dissonância com a compreensão dominante na Suprema Corte. 
 Também se lhe deve negar a prerrogativa de exercer controle 
de constitucionalidade, pois esta também é tarefa exclusiva do 
Judiciário, muito embora se possa admitir que a Corte de Contas 
não aplique norma já julgada inconstitucional por aquele Poder.
 Também em face de sua natureza administrativa e, com 
frequência, contenciosa, deve o Tribunal de Contas respeito 
aos princípios do contraditório e ampla defesa nos expedientes 
que conduz, exceção feita aos processos de homologação de 
aposentadorias, pensões e reformas. Mas, mesmo nesses casos, 
quando a atuação da Corte de Contas se protrai excessivamente 
no tempo (mais que cinco anos), torna-se exigível manifestação do 
interessado antes da referida homologação. 
 A legislação não autoriza o TCU a acessar diretamente dados 
cobertos por sigilo bancário. Nesta categoria não se incluem, 
contudo, informações referentes a financiamentos concedidos com 
recursos públicos, uma vez que preponderante o interesse público 
em aferir a escorreita aplicação da verba pública.
 A Constituição Federal e a Lei Orgânica do TCU não instituem 
poder geral de cautela à Corte de Contas. Da Lei 8.443/92 se extrai 
apenas a possibilidade afastamento cautelar do agente público 
de seu cargo e a de indisponibilidade de bens do investigado. 
Entretanto, a leitura que tem feito o STF sobre o Regimento interno 
do TCU vem legitimado poder cautelar mais abrangente em favor 
deste Tribunal, para além das duas hipóteses mencionadas. 
 As atribuições concedidas ao TCU são muitas, englobam 
aspectos importantíssimos da atividade administrativa e 
compreendem vasta gama de entes e órgãos federais, além de 
qualquer pessoa física ou jurídica que concorra para a aplicação 
de verbas da União. Disto decorre que seu agir é fundamental 
para garantia da legitimidade da aplicação dos recursos públicos 
federais. Mas a efetividade de sua atuação depende da observância 
estrita das regras definidas pelo ordenamento.
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Resumo

o presente artigo analisa a maneira como 
vem sendo aplicada, no Brasil, o princípio 
da inadmissibilidade de provas ilícitas, bem
como a consequente regra de exclusão. Em 
especial, o estudo trata da (i)legitimidade do
acesso, pelos órgãos de persecução penal, 
aos dados contidos em aparelhos eletrônicos 
apreendidos em situação de flagrante delito, 
bem como a necessidade ou não de autor-
ização judicial prévia nesse sentido.

Palavras-chave: prova ilícita – regra de ex-
clusão – princípio da razoabilidade – aparel-
hos eletrônicos – prisão em flagrante - legiti-
midade do acesso.

Abstract

the present paper analyzes the way in 
which the principle of  inadmissibility of 
illegal evidence has been applied in Bra-
zil, as well as the consequent exclusionary 
rule. In particular, the study addresses the 
(i)legitimacy of access, by criminal prosecu-
tion bodies, to data contained in electronic
devices seized in flagrant arrests, as well as
the need for prior judicial authorization in
this regard.

Keywords: illicit evidence – exclusionary 
rule – reasonableness principle - electron-
ic devices - flagrant arrest - legitimacy of 
access.
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