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1.Introdução
Tem adquirido significativo destaque o tratamento dado pelo Congresso

Nacional, no âmbito da apreciação da lei orçamentária anual, às obras públicas
federais que apresentaram indícios de irregularidades graves.

De founa ainvestigar o fundamento-do exame de tais obras pelo Congresso,
será examinado o pedil constitucional do controle sobre os atos da Administração
Pública em suas diversas modalidades, com ênfase no controle externo exercido

pelo Poder Legislativo.

2. Controle na Administração Pública
A Administração Pública, no desempenho de suas atividades, encontra-se

jungida a diversos princípios, alguns dos quais elencados inclusive em nível consti
tucional, como a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência e a publicida
de, relacionados no art. 37, caput, da Carta Magna. Referidos princípios são estabele

cidos de modo que a atuação estatal possa atingir por finalidade última o interesse da
coletividade, sem afastár-se do respeito aos direitos individuais dos administrados.

Nesse contexto, o controle sobre a Administração Pública é exercido visando
garantir o cumprimento de tais princípios. Seu escopo abrange todos os atos pratica
dos no âmbito da função tipicamente administrativa, ou sejá, oriundos não apenas do
Poder Executivo, mas também dos Poderes Legislativo e Judiciário, desde que inseri
dos naquela função.

O controle, eonsoante definido na Constituição Federal, pode ser classificado

em interno, quando exercido por cada um dos Poderes sobre os atos por ele expedidos
e seus agentes, e externo, em sentido amplo, quando exercido por um Poder sobre os
atos praticados por outro.

Sobre tais controles, MARIA SYLVIA Z. Dl PlETRO esclarece:

O controle constitui poder-dever dos órgãos a que
a lei atribua essa função, precisamente pela sua finalida
de corretiva; ele não pode ser renunciado nem retardado,



sob pena de responsabilidade de quem se omitiu.
Ele abrange a fiscalização e a correção dos atos iteg{lis

e, em certa medida, dos inconvenientes ou inoportunos.J
O controle interno, com fulcro no art. 74 da Constituição, deverá ser organázado

sob a forma de sistema, tendo, entre outras, a finalidade de apoiar o controle externo no
exercício de suas atribuições.

O ordenamento jurídico pátrio consagra a possibilidade de controle externo dos
atos administrativos tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Judiciário. É de
frisar-se, contudo, que o controle externo representa exceção ao princípio basilar da
separação dos poderes, não podendo, por conseguinte, exceder aos parãmetros fixados
pela Carta Magna, sob pena de representar lesão indevida a tal princípio.

O controle judicial dos atos da Administração Pública possui seu sustentáculo
no art. 5°, inciso XXXV, da Constitrtição Federal. Em face de tal garantia, o administrado
pode valer-se do Poder Judiciário para impugnar os atos que atentem contra seus
direitos individuais ou contra os interesses coletivos e difusos.

Consoante CELSO ANTÓNIO B. DE MELLO, vigora, no país, o sistema de
jurisdição única, "de sorte que assiste exclusivamente ao Poder Judiciário decidir, com
força de definitividade, toda e qualquer contenda sobre a adequada aplicação do Direito
a um caso concreto, sejam quais forem os litigantes ou a índole da relação juridica
controvertida."2

Além das ações previstas na legislação processual ordinária, o adrnirtistrado tem
ainda à sua disposição os denominados remédios constitucionais, que são o habeas
corpus, o habeas data, o mandado de segurança inélividual e coletivo, o mandado de
i'1junção e a ação popular. O controle judicial depende, contudo, de provocação externa
ao Poder Judiciário para efetivar-se, não podendo instalar-se de ofício, Oque não ocorre
com o controle exercido pelo Poder Legislativo, o qual será tratado a seguir.

3. Controle Legislativo
O art. 70, capnt, da Constituição Federal delimita e define o controle a ser

exercido pelo Poder Legislativo:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentá

ria, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimi
dade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas,
2000. p. 581

2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. São
Paulo: Malheiro$, 1998. p. 144



receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante~con~

trole externo, e pelo sistema de controle interno de cada P~der.

A definição de controle externo presente no artigo acima transcrito eviden
cia ser tal competência atribuída pela Constituição Federal ao Congresso Nacional,
que terá o auxílio do Tribunal de Contas da União para sua operacionalização,
conforme estabelece ainda o art. 71, capul.

Essa definição é fundamental, na medida em que não há uma repartição da
competência de exercício do controle externo entre o Congresso e o Tribunal, mas
apenas uma necessária integração, com o último desempenhando suas funções

constitucionalmente relacionadas como parte de uma competência maior que englo
ba aludidas funções, atribuída ao Congresso Nacional.

Vale destacar que os controles são exercidos de forma par'alela, mesmo em
relação ao Poder Judiciário e ao controle interno, de modo que O exercício de um
desses controles sobre determinado ato não exclui a possibilidade de ser exercido

outro controle sobre o mesmo ato. Desta forma, a ação do Tribunal de Contas da
União sobre um determinado ato não impede que o Congresso Nacional ou o Poder
Judiciário façam uma apreciação do mesmo ato e adotem outras medidas, em face da
existência de irregularidades.

Impende ressaltar que o controle legislativo incide não apenas sobre os atos
administrativos, em sentido estrito, mas sobre os atos praticados pela Administra~

ção em sentido amplo, o que inclui os contratos firmados por aquela junto a particu
lares, haja vista que dos mesmos se originarão despesas a serem honradas por

recursos públicos.
Assentada a competência do Congresso Nacional para exercer o controle

externo, resta apurar a distinção do enfoque dado à apreciação dos contratos rela
tivos a obras públicas federais pelo Congresso e pelo Tribunal de Contas da União.

4. Controle sobre os contratos relativos a Obras Públicas Federais
O art. 71 da Constituição Federal traz as competências do Tribunal de Contas

da União, dentre as quais podem ser destacadas as seguintes para o deslinde do tema:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Naci

onal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:

(... )
II - julgar as contas dos administradores e demais res~

ponsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da adminis~

tração 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 irrigula
ridade de que resulte prejuízo ao erário público;

(. .. )
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos

Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de in
quérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financei
ra, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades ad
ministrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e-judiciário,
e demais entidades referidas no inciso ll;

(. .. )
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repas

sados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município;

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das
respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financei
ra, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resulta
dos de auditorias e inspeções realizadas;

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade
de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas
em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa pro
porcional 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;

( ... )

Sobre a posição institucional do Tribunal de Contas, PINTO FERREIRA
esclarece:

o Tribunal de Contas aplica O direito a casos concretos.
Não é um órgão judiciário, porém exerce funções jurisdicionais.

Elucida José Celso de Mello Filho: "A jurisdição
exercida pelo Tribunal de Contas é uma jurisdição administra.;.
tiva, que se caracteriza pela revisibilidade de suas decisões
pelo Poder Judiciário". No mesmo sentido opina Roberto Ro"



sas, em estudo escrito a respeito. De igual modo se orienta a
jurisprudência. 3

Disso resulta que a Constituição atribui ao Tribunal de Contas da União a
incumbência de fiscalizar a aplicação dos recursos federais, adotando medidas
sancionatórias" aos responsáveis, nos casos de ilegalidade de despesa ou irregu-
laridade de contas "4 e medidas corretivas, assinando prazo para que o administra-
dor dê exato cumprimento à lei.

Além disso, o Tribunal deverá prestar informações ao Congresso Nacional
ou a qualquer de suas Casas ou comissões sobre os procedimentos fiscalizat6rios
realizados no exercício de sua competência.

Ao mesmo tempo, a Constituição Federal, em seu art. 166, caput, assegura a
competência do Congresso Nacional para apreciar o projeto de lei relativo ao orça
mento anual, de modo a estimar as receitas e fixar as despesas da União, ou seja,
cabe ao Congresso Nacional decidir sobre a alocação dos recursos federais por
meio do orçamento a ser executado pela Administração.

Interpretando-se os doisdispositivos mencionados, permite-se concluir que
o enfoque dado à análise dos contratos relativos a obras públicas federais é distin
to. Enquanto o Tribunal os examina com o fito de verificar a legalidade, aplicando
sanções aos responsáveis e determinando a regularização em face da evidência de
irregularidades, o Congresso Nacional se utiliza das informações prestadas pelo
Tribunal como um dos subsídios necessários à melhor alocação de recursos, po
dendo adotar medidas que afetem a execução de tais recursos, como o condiciona
mento da execução.

Como os controles exercidos pelo Congresso e pelo Tribunal são paralelos e
de certa forma independentes, em função do distinto enfoque de ambos, não se
estabelece vínculo entre as decisões adotadas por qualquer dos órgãos. Com efeito,
o Tribunal pqde considerar detenninado contrato irregular, mas o Congresso poderá
ainda assim decidir alocar recursos para o mesmo, com ou sem aimposição de'condi
ção para aexecução. Tal decisão congressual, da mesma forma, não vincula o Tribu
nal, que deverá manter o procedimento de ffscalização que entender pertinente.

Nesse contexto, o Tríbunal de Contas da União, ao constatar indícios de

3 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. v.3. São Paulo: Sarai
va, 1992. p. 391

4 Dl PIETRO, Maria Sylvia. Zanella. Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas,
2000. p. 602



irregularidades graves em contratos relativos aobras públicas federais, comunica o
ocon-ido ao Congresso Nacional, sem prejuízo da adoção das medidas cabívels, _,de
acordo com seu Regimento Interno.

Com relação à Lei Orçamentária para 2001', o Congresso Nacional decidiu
submeter a execução dos contratos relativos a obras federais que apresentaram
indícios de irregularidades graves apontados pelo Tribunal de Contas da União a
condição suspensiva, de modo que os recursos consignados somente poderão ser
executados após a adoção de medidas saneadoras consideradas satisfatórias pelo
Congresso, a teor do art 14 daquela Lei.

A condição suspensiva foi imposta em nível de contrato e não de classifica
ção funcional, tendo em vista que esta tende a agregar vários contratos, cada qual
correspondendo a um objeto distinto. São tais contratos, enquanto vínculos jurídi
cos entre a Administração Pública e as empresas executoras, que são passíveis de
controle, e não a obra como um todo.

5. Conclusão
Conforme exposto, o Congresso Nacional possui ampla competência para

adotar medidas como a imposição de condição suspensiva à execução dos contra
tos relativos a obras públicas federais com indícios de irregularidades, tendo em
vista que lhe foi atribuída pela Constituição Federal a competência para o exercício

do controle externo.
Tais medidas não se confundem ou colidem com as adotadas pelo Tribunal

de Contas da União, tendo em vista que o controle é exercido, neste caso, de forma
paralela ou simultânea, em face do distinto enfoque de ambos, que faz com que não
haja vinculação entre as decisões tomadas.

:> Lei n" 10.171, de 05.01.2001.
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