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Resumo

 O artigo examina o regime constitucional do controle externo da regula-
ridade dos contratos da administração pública, discutindo quais são os 
limites das competências do legislativo e do Tribunal de Contas, especial-
mente para a sustação de contratos.
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of the legislative bodies and the audit courts, especially with regard to the 
suspension of contracts.
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1. Introdução

Este artigo discute o feixe de competências do Tribunal de Contas no con-
trole dos contratos firmados pela administração pública, buscando entender 
como elas se articulam com as competências específicas do Legislativo e do 
Executivo.

É indiscutível a importância do Tribunal de Contas no controle dos gastos 
públicos e, nesse contexto, no equilíbrio de forças entre os Poderes integrantes 
do Estado brasileiro. Órgão dotado de prerrogativas especiais, ele atua como 
auxiliar do legislativo na função de controle externo da administração (art. 71 
da Constituição Federal). Mas não é por ser “auxiliar” do legislativo que ele 
não desempenhe, de modo autônomo, competências próprias.

Somam-se, ao papel de auxílio ao legislativo, funções autônomas de con-
trole, pelas quais o Tribunal de Contas exerce, por força própria, competên-
cias de caráter interventivo em relação à atuação das entidades administrati-
vas e de particulares quanto a recursos públicos. Podem ser citadas, a título 
ilustrativo, as atribuições de julgar contas dos administradores e sancionar os 
responsáveis por irregularidades (art. 71, II e VIII, da Constituição Federal). 
Nesses casos, as decisões da Corte de Contas produzem seus próprios efeitos, 
independentemente de deliberação ou aprovação do legislativo. Institucio-
nalmente, portanto, para determinadas situações, o Tribunal de Contas exerce 
de modo autônomo o papel de controlador externo do Executivo e das entida-
des que compõem a administração indireta.

Mas a distribuição constitucional de competências em matéria de con-
trole externo buscou separar temas destinados à atuação direta e autônoma 
do órgão técnico de outros em que a deliberação é exclusiva do legislativo, 
ainda que auxiliado pelo Tribunal de Contas. É exemplo deste último caso o 
julgamento das contas do presidente da República. Quanto a isso, o Tribunal 
de Contas da União apenas elabora um parecer, reservando-se ao Congresso, 
com exclusividade, a função de julgamento (arts. 49, IX, e 71, I da CF).
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Nos últimos anos, vem sendo objeto de intenso debate — jurídico, políti-
co e institucional — a série de intervenções operadas pelas Cortes de Contas 
em relação a contratos, em plena execução, da administração direta ou indire-
ta. Ilustra esse modo de intervenção a adoção de medidas cautelares que de-
terminam a retenção de pagamentos, a redução de valores contratuais, entre 
outras deliberações tomadas à guisa de controle dos gastos públicos.

Este artigo, além de traçar um panorama do controle do Tribunal de Con-
tas, analisa se ele possui ou não competência para fazer a sustação de con-
tratos, determinar alterações ou retenções de pagamentos e adotar medidas 
cautelares em geral.

2. Panorama do controle externo de contas sobre atos e 
contratos

Na experiência internacional, não há um modelo único de controle ex-
terno das contas públicas. De acordo com as opções constitucionais ou legais, 
podem variar: o perfil institucional do órgão externo de controle, a natureza 
jurídica de suas decisões, a matéria objeto de análise, o universo de sujeitos 
controlados, o momento da verificação e os efeitos produzidos.1

É possível encontrar múltiplas variações institucionais e funcionais no 
direito comparado. Certos países optam pelo controle prévio das despesas 
públicas; outros, pelo controle posterior, focado na avaliação de despesas já 

1 Nesse sentido aponta a abalizada pesquisa de Bruno Wilhelm Speck: “Na realidade contempo-
rânea, a maioria das instituições desempenha papéis e características bastante diferentes. Algu-
mas instituições superiores de controle registram previamente determinados atos da administra-
ção, atestando a sua regularidade. Esse é um papel quase-administrativo. Outras assessoram os 
parlamentares, elaborando pareceres sobre o desempenho econômico-financeiro. Esses pareceres 
servirão como subsídio para a aprovação ou reprovação das contas do governo pelo legislativo. 
Frequentemente, instituições superiores de controle são também um tipo de promotores, enca-
minhando irregularidades detectadas aos órgãos competentes. Ou até desempenham funções 
judiciais, responsabilizando os administradores por eventuais danos em virtude de má gestão. 
Finalmente, temos instituições que analisam processos administrativos em busca de mais efici-
ência. São tarefas próximas dos gestores de políticas públicas, tentando-se identificar o impacto 
de determinados programas político-administrativos na sociedade. Por fim, algumas instituições 
superiores de controle são reconhecidas como uma espécie de ‘consciência financeira da nação’, 
quando apontam tendências preocupantes ou problemas estruturais na administração dos re-
cursos públicos. A maioria das instituições integram vários desse papéis, o que resulta em arran-
jos institucionais complexos”. (SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e rotina no Tribunal de Contas da 
União: o papel da instituição superior de controle financeiro no sistema político-administrativo 
do Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000. p. 29-30).
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ocorridas. Existe ainda, em vários sistemas, a previsão de arranjos entre mo-
delos, variando de acordo com a matéria: controle prévio para determina-
dos assuntos e posterior para outros, por exemplo.2 Nalguns ordenamentos, 
o órgão técnico de controle tem competência constitutiva e desconstitutiva; 
noutros, ele apenas produz informes e pareceres para decisão posterior do le-
gislativo; há ainda a possibilidade de se admitir revisão judicial das decisões 
dos órgãos de controle.

A tarefa de sistematizar essas variáveis é das mais árduas e, para os fins 
do presente estudo, não fundamental. O importante é deixar claro que a fun-
ção de controle externo da administração pode ser exercida, conforme a opção 
seguida pelo ordenamento jurídico, de diversas maneiras. Não há consenso 
entre os especialistas em relação a qual seria “o melhor” método, nem há uma 
plena identificação entre dado modelo e o sistema republicano e democrático 
de Estado. As variações ocorrem em virtude de diversos motivos, sendo im-
possível, seriamente, isolar de modo geral um único fator que seja determi-
nante para a consagração de dado modelo como ideal ou mais eficiente.

Assim, o caminho deste artigo é o de examinar, com profundidade, se 
o atual ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a Constituição, já fez 
ou não uma opção clara e firme, ou se há espaço jurídico para que o arranjo 
institucional seja construído pela prática cotidiana (pelos usos, costumes e 
consensos tácitos).

Para tanto, é importante confrontar as normas vigentes com aquelas que 
já fizeram parte da história brasileira.

Houve época, no Brasil, em que o controle sobre as contratações públicas 
era exercido de modo prévio pelos Tribunais de Contas. Os contratos, antes 
de produzirem efeitos e, consequentemente, gerarem despesas orçamentárias 
efetivas, deveriam se submeter a registro perante o Tribunal de Contas. Sem 
aprovação do órgão externo controlador, em regra, a contratação não poderia 
ser executada.3

2 Para uma análise comparativa entre os diversos sistemas de controle, ver: CITADINI, Antonio 
Roque. O controle externo da administração pública. São Paulo: Max limonad, 1995. p. 33-39. Num 
esforço de sistematização, o autor divide os vários exemplos de controle externo colhidos no 
mundo em três categorias: “controle prévio”, “controle posterior” e “controle concomitante”. 
Uma comparação de sistemas de controles também pode ser encontrada em: POllITT, Christo-
pher et al. Desempenho ou legalidade? Auditoria operacional e de gestão pública em cinco países. 
Tradução de Pedro Buck. Belo Horizonte: Fórum, 2008.
3 O registro poderia ser efetuado, porém, com as ressalvas apontadas na análise do Tribunal de 
Contas, se houvesse deliberação específica nesse sentido do presidente da República. Nesses ca-
sos ocorreria o chamado “registro sob reserva” (art. 101, § 2o da Constituição de 1934 e art. 77,  
§ 3o da Constituição de 1946).
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Esse regime perdurou até a Constituição de 1967. O crescimento do Es-
tado, de suas funções e, consequentemente, do volume de contratos por ele 
celebrados justificou a mudança no momento da realização do controle exter-
no. Mostrava-se praticamente inviável sujeitar toda e qualquer contratação a 
prévio registro, anterior à sua implementação. Desde 1967, o controle externo 
sobre as contratações públicas, no Brasil, passou a ser a posteriori.4 Também 
ficou assim o controle sobre a maior parte dos demais atos geradores de des-
pesas, isto é, dos atos unilaterais, sem natureza contratual (atos concessivos 
de benefícios fiscais, transferências de recursos etc.).5

Em 1967, portanto, a regra de controle mudou. A atuação fiscalizatória 
concentrou-se, basicamente, na análise e correção de despesas já efetuadas. A 
função do controle, portanto, centrou-se na repressão ao gasto ilegal, irregular, 
de recursos públicos.

Esse modelo de controle a posteriori foi mantido pela Constituição de 1988. 
Ou seja, a realização de despesas, em especial as decorrentes de contratações 
da administração, deixou de ser condicionada à prévia anuência e aprovação 
dos Tribunais de Contas.

Houve, portanto, uma alteração significativa no modelo de controle ex-
terno dos gastos públicos adotado no ordenamento brasileiro. Numa primeira 
fase, que vai desde a implantação dos Tribunais de Contas (1890)6 até a Cons-
tituição de 1967, o controle de gastos estava intensamente imbricado na pró-
pria função de administrar. Tinha-se, por assim dizer, um controle quase-admi-
nistrativo da atuação financeira estatal (em sentido amplo, incluindo questões 

4 Confira-se o relato de Bruno Wilhelm Spech: “A mudança do sistema de registro prévio para a 
fiscalização posterior não era uma modificação secundária. Ela alteraria profundamente o caráter 
da fiscalização, que até então era quase-administrativa. Os argumentos contra a sistemática do 
controle prévio eram de ordem prática. Com o crescimento da administração pública e a multi-
plicação das repartições, o Tribunal se veria forçado a se organizar internamente espelhando a 
estrutura da administração pública, caso quisesse registrar as despesas de cada repartição pre-
viamente. O processo de registro, de um lado, emperrava a administração, porque atrasava a 
execução orçamentária. De outro lado, os prazos exíguos dados ao Tribunal para manifestação 
não permitiam uma efetiva verificação da legalidade e da regularidade dos atos, como previsto. 
A filosofia do controle total sobre todos os atos e a sistemática do embargo prévio a despesas con-
sideradas irregulares foram abandonadas”. (Spech, Inovação e rotina..., op. cit., p. 68-69)
5 Preservou-se, porém, a competência para registro de determinados atos geradores de despesas 
vinculados a pessoal. Devem ser registrados nos Tribunais de Contas os atos de admissão de 
pessoal (exceto para provimento de cargos em comissão), de aposentadorias, reformas e pensões 
(art. 71, III, da Constituição Federal de 1988).
6 Reputa-se à iniciativa de Rui Barbosa a criação do Tribunal de Contas no Brasil, o que só se deu 
na República, por meio do Decreto 966-A, de 7 de novembro de 1890 (MIRANDA, Pontes de. 
Comentários à Constituição de 1967. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1967. t. III, p. 243-244).
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orçamentárias, contábeis e patrimoniais) por parte do órgão externo.7 Isto por-
que sua atuação coincidia com a decisão administrativo-financeira em si, pois 
esta dependia da manifestação favorável do controlador para ser implemen-
tada. Nesse sistema, a realização das atividades financeiras estatais dependia 
tanto da decisão dos entes administrativos propriamente ditos como também 
da atuação dos órgãos de controle. Do ponto de vista institucional, os órgãos 
de controle participavam da deliberação de contratar particulares para tare-
fas administrativas. A função de administração financeira era, de certa forma, 
partilhada entre os gestores públicos e os órgãos de controle.

Graças à extraordinária expansão das funções estatais na segunda meta-
de do século passado, somada à ampliação dos organismos estatais sujeitos a 
controle (foram gradativamente incluídas ao universo de órgãos controláveis 
— onde figurava, na origem, apenas o Poder Executivo — as autarquias, as 
fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia), a manuten-
ção desse modelo tornou-se inadequada. Para sua preservação acabaria sendo 
necessário replicar, dentro da estrutura dos Tribunais de Contas, a estrutura 
burocrática das diversas unidades gestoras; medida desarrazoada e, em ter-
mos reais, inexequível. Ademais, a ação administrativo-financeira poderia se 
tornar inviável, ou ao menos ineficiente, pelo risco de frequentes conflitos de 
visão entre o gestor e o controlador, levando ao impasse. O modelo anterior, 
em suma, gerava forte incentivo à paralisação da máquina pública, por fazer 
depender da aprovação prévia dos contratos pelo controlador a efetivação de 
despesas correntes e de investimentos por meio da contratação de terceiros.

A superação desse impasse — entre, de um lado, o controle externo pre-
ventivo e, de outro, o eficiente exercício da função administrativa — deu-se 
com a mudança do modelo adotado no país. A fiscalização dos contratos pas-
sou a ser posterior, conferindo-se aos Tribunais de Contas, especialmente, o 
papel de punir condutas irregulares de administradores e de particulares que 
recebam recursos públicos.8 A despesa pública oriunda de contratações pas-

7 Nesse sentido é a análise de Bruno Wilhelm Spech: “longe de constituir uma questão técnica, o 
controle prévio transforma o Tribunal de Contas em um órgão quase-administrativo. De fato, o 
Tribunal viraria, dessa forma, um aliado do Tesouro contra os ministros na contenção de despe-
sas. Mas, em outros casos, como o ilustrado acima, o Tribunal seria um órgão administrativo com 
poderes de veto, mesmo que não inserido na hierarquia do Poder Executivo” (Spech, Inovação e 
rotina..., op. cit., p. 53).
8 A melhoria do funcionamento das atividades administrativas é reconhecida como a vantagem 
e o objetivo dos sistemas de controle a posteriori. Confira-se, nesse sentido, o depoimento do con-
selheiro da Corte de Contas da França, Jean Raynaud: “Nesta evolução, eles [os conselheiros] 
devem submeter constantemente seus espíritos aos objetivos profundos do Controle da Corte [de 
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sou a ser executada pela administração antes de sua análise pelos órgãos de 
controle. Noutros termos, admitiu-se que ela firmasse e executasse contratos 
com autonomia.

A competência dos Tribunais de Contas para interferir diretamente nas 
atividades sujeitas a controle foi, por este ângulo, sensivelmente reduzida. 
A administração tornou-se autônoma para decidir e implantar medidas ge-
radoras de despesa, especialmente contratos (parcela significativa dos atuais 
investimentos públicos).

O controle externo, no atual modelo, o da Constituição de 1988, ocorre 
por intermédio do julgamento das contas públicas, a ser feito pelo órgão técnico, 
o Tribunal de Contas (art. 71, II, da CF). A constatação de irregularidades pode 
ensejar a aplicação de sanções aos responsáveis, caso lhes seja atribuída culpa 
(art. 71, VIII, da CF). Pode ensejar, também, se a situação de fato o permitir, a 
abertura de prazo ao responsável, para correção da ilegalidade (art. 71, IX, da 
CF), o que pode ter efeito excludente ou mitigador da infração.

Antes do julgamento das contas, porém, os Tribunais também podem, 
por iniciativa própria ou do Legislativo, analisar despesas específicas, por in-
termédio de procedimentos denominados “inspeções” ou “auditorias” (art. 
71, IV, da CF atual). Essas prerrogativas, porém, não se confundem com as que 
existiam no regime jurídico anterior (vigente até a Constituição de 1967), no 
qual a execução dos contratos dependia da prévia aprovação do controlador 
externo. As inspeções e auditorias não são instrumentos para o controlador 
exercer, em casos pontuais, poderes típicos do regime anterior, que levava a 
uma espécie de gestão compartilhada entre o administrador e o controlador.

No Brasil, os poderes próprios dos Tribunais de Contas no controle de 
contratos são para agir sobre os sujeitos (sobre os responsáveis pelo contrato), 
não sobre os objetos (isto é, sobre os contratos e sobre sua execução). O Tribunal 
fiscaliza e adverte os gestores, dialoga com eles e, se entender devido, os pune 
com sanções fortes. Isso, por óbvio, tem um impacto sobre as decisões destes 
sujeitos — que, muito racionalmente, buscam evitar as sanções pessoais — e, 
por essa via indireta, tem efeito sobre o funcionamento da máquina pública. 
Mas, em geral, a pressão dos entendimentos do Tribunal sobre o curso da 
ação administrativa é apenas indireta, não imediata. O Tribunal não tem po-
der constitutivo ou desconstitutivo: não anula contratos e não toma decisões 

Contas], do controle a posteriori: impedir os abusos denunciando-os, assinalar as insuficiências, 
mas jamais atrapalhar o bom funcionamento da Administração”. (RAYNAUD, Jean. La Cour des 
Comptes. Paris: Presses Universitaires de France, 1980. p. 125, tradução livre).
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substitutivas dos atos da administração. Ele age sobre os sujeitos, não direta-
mente sobre a função administrativa, salvo exceções bem específicas.

Essa fórmula não é uma aberração ou uma sobrevivente de algum passa-
do arcaico. É uma opção construída com cuidado, que busca equilibrar dois 
valores fundamentais: de um lado, a existência de fiscalização, que estimule 
externamente a legalidade e a eficiência; de outro, a autonomia da adminis-
tração, indispensável à democracia, ao cumprimento de suas missões cons-
titucionais e legais e, também, à eficiência. Em suma, é uma fórmula para 
instituir controles que não coloquem os controladores no lugar dos gestores. 
Este, afinal, é o grande desafio de qualquer sistema de controle público externo 
— que, para ser externo, não pode substituir o controlado pelo controlador. Se 
o controlador externo virar administrador em regime de condomínio, quem 
fará o controle verdadeiramente externo?

Um controle externo, autônomo, imparcial, em posição crítica sobre o dia 
a dia, é algo muito importante. Ele agrega outro olhar, diferente, sobre a ação 
administrativa. Tendo elevado status e instrumentos razoáveis de pressão, ele 
pode ter influência real e positiva sobre a ação administrativa. Mas, se o con-
trolador for se mesclando ao gestor, desaparece o outro olhar, desaparece a 
posição crítica, e surge no lugar a partilha do poder, a gestão colegiada.

Nosso modelo constitucional e legal buscou criar um controle que fosse 
verdadeiramente externo, mas que também tivesse eficácia, tivesse alguma 
influência na ação administrativa. Para isto, calibrou os poderes do Tribunal 
de Contas e do próprio Legislativo: para influir sobre a administração, sem 
substituir-se a ela. É um arranjo delicado. As normas que o conceberam pre-
cisam ser interpretadas, geram dúvidas, e os atores institucionais envolvidos 
se chocam, com suas visões e seus interesses. Tomar partido nessas polêmicas 
não é situar-se no polo do bem ou do mal: é participar de um sensível e com-
plexo debate sobre organização institucional.

A grande questão a ser desenvolvida no presente estudo surge a partir 
da constatação da referida mudança de paradigma no papel reservado cons-
titucionalmente aos Tribunais de Contas. Um tipo de ação é bem definido nas 
regras constitucionais e é absolutamente coerente com o modelo de controle a 
posteriori: diz respeito à aplicação de sanções aos responsáveis pelas despesas 
consideradas ilegais (art. 71, VIII, da CF atual). Mas, além da repressão, have-
ria espaço para uma atuação preventiva da Corte de Contas, que conseguisse 
bloquear a consumação daquilo que, ao ver dela, constitua prejuízo ou ilega-
lidade nos gastos públicos?
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A resposta é positiva. Porém, a existência de alguma competência desti-
nada à prevenção de possível irregularidade não se confunde com o papel in-
terventivo e centralizador equivalente ao que existia no modelo institucional 
abandonado desde 1967. Os tribunais de contas, mesmo sendo responsáveis 
pela preservação da legalidade dos gastos públicos, não receberam a função 
de intervir diretamente na atividade administrativa sempre que, em sua aná-
lise, ocorra prática contrária à lei ou à eficiência na gestão pública.

A Constituição previu uma sequência de providências a serem adotadas 
pelo Tribunal de Contas, começando por uma ação de caráter cooperativo, por 
assim dizer. A partir da constatação de qualquer possível irregularidade — 
seja no processo ordinário de apreciação e julgamento de contas, seja no bojo 
de uma inspeção ou auditoria — o Tribunal passa a agir, inicialmente, em co-
laboração com a administração fiscalizada, facultando que o responsável pela 
despesa corrija voluntariamente a suposta irregularidade, antes que qualquer 
medida, de punição ou sustação, seja adotada. Tal competência vem prescrita 
no art. 71, IX, da CF atual. Ela consiste na intimação do gestor responsável 
para que, em certo prazo, produza correções e adaptações que o órgão de 
controle considera devidas.

A partir desse ponto, a compreensão do modelo de controle definido pela 
Constituição exige que se tenha muita clareza quanto à distinção entre atos 
e contratos da administração. Atos são decisões unilaterais tomadas pelo ad-
ministrador. Já contratos são vínculos bilaterais, formados pela conjunção de 
vontades de contratante e contratado.

Pois bem. Se, estando em pauta o exame da regularidade de atos, o Tribu-
nal houver intimado o administrador para providências, e este não as adotar, 
haverá sim competência para uma intervenção direta do Tribunal na atuação 
administrativa. A intervenção prevista constitucionalmente é a de “sustar” a 
execução “do ato” impugnado (art. 71, X).

“Sustar ato” não é sinônimo de “anular ato”. Sustar é paralisar a execução, 
total ou parcialmente. Anular seria bem mais do que isto: seria desfazer os efei-
tos produzidos, quando viável e necessário, seria fazer recomposições patrimo-
niais acaso cabíveis e seria eliminar em definitivo o ato como centro produtor 
futuro de efeitos. Nada disso a Corte de Contas pode fazer, mesmo quanto a 
atos: sua competência se esgota na sustação do ato, na paralisação de seus efei-
tos. E para que serve isso? Para prevenir a ocorrência de lesão em virtude da 
incidência do ato supostamente irregular. Portanto, no controle de atos, a Cons-
tituição deu sim ao Tribunal de Contas, de modo expresso, uma competência 
cautelar, impondo-lhe certos procedimentos prévios e, claro, limitando-a.
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Vê-se que a Constituição foi minuciosa ao construir o arranjo institucio-
nal relativo ao controle externo. Além de competências para punir os sujeitos, 
com isso influindo de modo limitado na ação administrativa, deu-lhe um po-
der cautelar bem específico, este com efeito direto sobre a própria ação ad-
ministrativa: a sustação de atos. Não é um poder implícito, reconhecido por 
interpretação extensiva ou por analogia; é explícito na Constituição, no art. 
71, X — e é limitado por ela.

E limitado por quê? Porque a Constituição estabeleceu uma diferença es-
sencial quanto às competências dos Tribunais de Contas. Como vimos, eles 
receberam a prerrogativa de sustar atos. Mas não receberam a competência de 
sustar contratos, que foi reservada diretamente apenas ao Congresso Nacional, 
com o auxílio técnico do Tribunal de Contas (art. 71, § 1o, da atual CF).

Isso significa que a Constituição admitiu uma interferência cautelar di-
reta do sistema de controle externo também sobre as contratações estatais. 
Porém, essa intervenção não é feita pelo Tribunal de Contas, mas por decisão 
formal do Congresso Nacional.

O modelo de controle externo das despesas públicas, assim, baseia-se em 
uma relevante distinção das oriundas de atos administrativos e das decorrentes 
de contratações públicas. Em relação aos primeiros (atos), o poder de interven-
ção direta dos Tribunais de Contas existe, e se perfaz pela sustação de seus 
efeitos, nas situações em que o responsável, após receber prazo para correção 
da suposta irregularidade, não atende à deliberação do órgão de controle. 
Em relação a despesas oriundas de contratos, os Tribunais de Contas podem 
fixar prazo para correção de eventuais ilegalidades, mas sem determinar sua 
sustação. Essa medida só pode ser aplicada pelo legislativo diretamente, isso 
quando a autoridade responsável não corrigir a possível irregularidade no 
prazo assinalado.9

9 No caso federal, o procedimento para a sustação de contratos pelo Poder legislativo passou a 
ser objeto recentemente de detalhada regulamentação legislativa, embora por instrumento ina-
dequado: a lei anual de diretrizes orçamentárias, prevista no art. 165, § 2o da CF (lDO). Na lDO 
para o exercício financeiro de 2011 (Lei no 12.309, de 9 de agosto de 2010), o tema foi objeto de 
um longo capítulo VIII, chamado “Das disposições sobre a fiscalização pelo Poder Legislativo 
e sobre as obras e serviços com indícios de irregularidades graves” (arts. 94 a 102). Há muitos 
aspectos a discutir sobre o modo como o assunto está ali tratado (talvez o mais polêmico seja o 
caráter marcadamente discricionário da decisão do legislativo sobre sustar ou não contratos com 
irregularidades graves). Mas o que interessa destacar aqui é o caráter simbólico da edição dessas 
normas abrangentes, com o que o Congresso Nacional manifestou a intenção de exercer de modo 
efetivo a competência, que a Constituição lhe assinalou, mas até então não parecia entusiasmar 
muito os parlamentares, de decidir em cada caso se contratos suspeitos serão ou não sustados. 
Provavelmente, há nisso algo de reação ao movimento, feito enfaticamente pelo Tribunal de Con-
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O plexo de competências do sistema de controle externo dos gastos pú-
blicos, composto pelo legislativo e seu órgão técnico de auxílio, o Tribunal 
de Contas, está posto com detalhes na Constituição Federal. Sobre ele, nesse 
nível abstrato, não há dúvidas mais relevantes. É possível arrolar as caracte-
rísticas mais marcantes para o exame do problema do seguinte modo:

a) a atuação dos tribunais de contas na fiscalização das despesas decorrentes 
de contratos é, em regra, a posteriori, não sendo a aprovação da contratação 
condição para execução da avença e realização da despesa;10

b) o responsável pela despesa considerada ilegal sujeita-se à sanção, inclusive 
de multa, a ser imposta pelo Tribunal de Contas (art. 71, VIII, da CF);

c) entendendo haver alguma irregularidade, o Tribunal de Contas devolve a 
questão à autoridade responsável, abrindo-lhe um prazo para suas possí-
veis providências, consideradas necessárias ao fiel cumprimento da lei (art. 
71, IX, da CF);

d) se o Tribunal considerar que os problemas persistem, poderá, em caso de 
ato administrativo, sustar seus efeitos (art. 71, X, da CF); entretanto, se os 
problemas envolverem contrato, a sustação só pode ser decidida direta-
mente pelo Legislativo (art. 71, § 2o, da CF).

Mas divergências de interpretação dessas normas têm ocorrido, envol-
vendo os conceitos demarcadores das competências. Embora ninguém discu-
ta a reserva atribuída ao Congresso do poder de sustação de contratos, na prá-
tica certos Tribunais de Contas (e muito especialmente o Tribunal de Contas 
da União, o TCU) vêm adotando algumas medidas de caráter interventivo na 
execução de tais despesas, mesmo sem tipificá-las como “sustação”.

Buscaremos, no próximo tópico, delimitar melhor o universo desse de-
bate jurídico em torno da competência interventiva das Cortes de Contas nas 
contratações públicas para, em seguida, ingressar no deslinde do problema.

tas da União nos anos anteriores, de chamar para si essa deliberação, a pretexto de urgência ou 
de omissão do Congresso. Está claramente em curso um embate político em torno desse assunto, 
com o Parlamento e a Corte de Contas atuando para ocupar espaços. É previsível que o Judiciário 
em algum momento será chamado para resolver conflitos decorrentes dessa disputa, o que torna 
relevantes e muito atuais as contribuições acadêmicas que surjam a respeito.
10 Controle prévio, por assim dizer, só foi previsto em relação aos atos de admissão de pessoal (ex-
cetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão), concessões de aposentadorias, 
reformas e pensões, visto que se sujeitam a prévio registro no Tribunal de Contas (art. 71, III, da 
CF). Sobre os contratos, ou é feita a análise no cerne do julgamento das contas dos administrado-
res (art. 71, II, da CF), ou de modo concomitante à sua própria execução, no curso de inspeções 
ou auditorias (art. 71, IV, da CF).
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3. o modelo institucional previsto na constituição de 1988 e os 
pontos de dúvida a respeito das prerrogativas dos tribunais de 
contas

O sistema de controle externo vigente no atual ordenamento jurídico bra-
sileiro prevê uma série de importantes competências ao Tribunal de Contas.

Como visto, no que diz respeito ao poder de, diretamente, impor me-
didas cautelares que interfiram nas decisões da administração fiscalizada, 
a Constituição adotou uma diferença de tratamento em relação ao controle 
que se faz dos atos e contratos. Quando se tratar de fiscalização sobre atos 
da administração, o próprio Tribunal de Contas pode sustá-los, se a suposta 
irregularidade não for corrigida pelo responsável no prazo. Em relação aos 
contratos, todavia, somente o Poder legislativo (no caso federal, o Congresso 
Nacional) terá competência para sustá-los, quando impugnados. Essa prerro-
gativa cautelar não foi conferida ao Tribunal de Contas. Trata-se de matéria (a 
sustação de contratos) reservada ao legislativo.

A impossibilidade de sustar contratos, contudo, não representa uma 
completa insignificância do papel dos tribunais de contas no controle e fiscali-
zação dessa matéria. longe disso. É função da Corte de Contas conferir prazo 
às autoridades competentes para que estas corrijam possíveis irregularidades 
apontadas na fiscalização. Embora seja esta uma competência de natureza co-
laborativa, o poder de influência que ela representa é muito grande.

Ao determinar um prazo para correção, o Tribunal de Contas não está, 
de fato, ordenando ou adotando diretamente uma determinada providência. 
O dispositivo constitucional é claro ao reservar à própria autoridade adminis-
trativa responsável a competência de ajustar o ato impugnado à lei. E qual a 
razão dessa devolução do assunto à autoridade administrativa? É, de um lado, 
uma oportunidade para eventual alinhamento consensual entre controlado e 
controlador, no espírito de atuação colaborativa. Mas, de outro, é o espaço 
para, se assim entender, a autoridade resistir, opondo-se à avaliação e conclu-
sões do Tribunal, insistindo na legalidade do negócio e em sua continuidade. 
Porém, é indubitável que, diante da pronúncia do Tribunal de Contas no sen-
tido da necessidade de adequar uma determinada prática contratual, haverá 
forte incentivo para o atendimento da medida por parte do responsável. Até 
porque, mesmo em matéria contratual, cabe a esse órgão externo de controle o 
julgamento das contas da administração pública e, no caso de irregularidades, 
a aplicação de sanções aos responsáveis.
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Não foi outorgado ao Tribunal de Contas, contudo, o poder de interferir 
diretamente na execução do contrato, em caso de não atendimento da intima-
ção de correção de suposta ilegalidade. Para esses casos, de discrepância entre 
o entendimento da Corte de Contas e o da administração contratante (que 
insistir na manutenção dos termos contratuais), a competência cautelar para 
sustação caberá a um órgão de perfil mais político: o Parlamento.

Existem peculiaridades dos contratos que os diferenciam de outros atos 
geradores de despesas. Uma primeira, mais evidente, diz respeito à sua for-
mação; o ato administrativo gerador de despesa é editado unilateralmente, 
pela administração, enquanto o contrato decorre de acordo de vontades en-
tre ela e a pessoa contratada. Outro ponto é o do “princípio do respeito aos 
contratos”, decorrente do tratamento constitucional especial ao chamado “ato 
jurídico perfeito”, que merece proteção mesmo em face de lei posterior. Ade-
mais, é por meio de contratos que, atualmente, são realizados os principais 
investimentos estatais e implantadas várias políticas públicas. Tudo isso jus-
tifica, em tese, uma proteção qualificada ao pacto celebrado, evitando que ele 
fique em situação de instabilidade em face dos órgãos de controle.

Nesse contexto, o Constituinte decidiu expressamente que, na esfera ex-
trajudicial, apenas o Congresso teria competência cautelar para sustar a exe-
cução de contratos. Havendo divergência, expressa ou tácita, entre o órgão 
técnico e a administração, caberá ao legislativo resolver, politicamente, se a 
despesa contratual deve ou não ser interrompida. Fora disso, apenas o Judi-
ciário, quando devidamente acionado, poderá decidir a respeito da matéria. É 
o que se vê no § 1o do art. 71 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que não se trata de um embate maniqueísta entre o cumpri-
mento da lei, que seria supostamente representado pela sustação do contrato, 
e sua desobediência, pela continuidade da execução do contrato. O fato de 
o Tribunal de Contas apontar uma irregularidade e definir um prazo para 
o responsável corrigi-la, e de este não aceitar a recomendação, não pode ser 
juridicamente qualificado como uma recusa ilegal. E isso porque o direito não 
dá mais valor à opinião do fiscal do que à opinião do fiscalizado. O que se tem 
é um conflito de visões sobre o que é certo ou errado.

A insistência na manutenção da conduta impugnada, por óbvio, pode 
ser motivada pela discordância com a avaliação feita pelo Tribunal de Con-
tas. O responsável pela despesa, em tais casos, considera que sua decisão é 
legítima, devendo ser integralmente mantida. O que ocorre, portanto, é uma 
divergência entre poderes sobre a legalidade da despesa impugnada. A auto-
ridade administrativa — incumbida de aplicar a lei, em decisões que gozam 
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de presunção de legitimidade — assume o ônus de divergir do órgão técnico 
de controle externo, e o faz por considerar que sua decisão está sim em con-
formidade com a lei e demais normas aplicáveis.

Para o caso de divergência envolvendo contrato da administração, o fato 
é que a Constituição não conferiu prevalência da avaliação do Tribunal de 
Contas sobre a da autoridade administrativa, sequer para fins cautelares ou 
provisórios. O que autoriza essa conclusão? É o fato de a Constituição ter ex-
pressamente dado essa competência (a de sustação de contratos) a outrem: ao 
Poder legislativo.

Acontece que o Tribunal de Contas, mesmo não contestando que a re-
partição abstrata de competências é a que acaba de ser descrita, vem adotan-
do práticas de intervenção direta na execução de contratos da administração. 
Duas linhas de argumentação são desenvolvidas para justificar esse tipo de 
atuação.

Na primeira delas sustenta-se a existência, em favor do Tribunal de Con-
tas, de um amplo poder de cautela sobre as matérias sujeitas à sua fiscalização. 
A exemplo do poder geral de cautela contido na lei processual civil para res-
guardar a efetividade jurisdicional, o Tribunal de Contas usufruiria de pode-
res para resguardar suas decisões (e, consequentemente, as receitas públicas). 
Em nome dessa prerrogativa supostamente implícita, o Tribunal de Contas 
poderia, mesmo antes de concluir um processo de julgamento sobre determi-
nado contrato, determinar, cautelarmente, a adoção de providências que, na 
prática, teriam o condão de suspender ou interromper a execução da avença 
nos termos originalmente pactuados. Com base nesse raciocínio, o Tribunal 
de Contas da União, p. ex., vem expedindo ordens determinando, cautelar-
mente, a retenção de pagamentos, a alteração de cláusulas contratuais e ou-
tras medidas de intervenção no curso original do contrato.

Outro argumento para a intervenção direta do Tribunal de Contas nos 
contratos da administração teria arrimo numa espécie de competência para su-
prir omissões, que surgiria na hipótese de, após o prazo de 90 dias fixado no 
§ 2o do art. 71 da Constituição Federal, não ter havido decisão do Congresso 
sobre a sustação de contrato. No referido dispositivo, quando se deu compe-
tência ao Tribunal para “decidir a respeito” nos casos em que o Congresso ou 
o Executivo não efetuarem a sustação do contrato, ter-se-ia transferido para o 
próprio Tribunal de Contas a atribuição de, diretamente, determinar a medida 
cautelar. Decidir a respeito seria o mesmo que sustar diretamente o contrato ob-
jeto de impugnação, sobre o qual o Congresso ainda não tenha se manifestado 
nos 90 dias previstos na Constituição.
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A grande questão está em saber se são ou não corretas essas ideias de um 
poder geral de cautela do Tribunal de Contas e de um poder para ele suprir a 
omissão do Poder legislativo. É o que será discutido nos tópicos seguintes.

4. há competência para o tribunal de contas adotar medidas 
cautelares que interfiram na execução de contratos?

A suposta competência do Tribunal de Contas para expedir decisões cau-
telares com o propósito de atingir contratos da administração não encontra res-
paldo em texto expresso de qualquer diploma jurídico. Tal prerrogativa não cons-
ta das atribuições dadas pela Constituição Federal ao TCU; também não existe 
regra nesse sentido na lei Orgânica do TCU (lei no 8.443, de 16 de julho de 
1992); falta previsão até no regimento interno aprovado pelo próprio Tribunal.

Segundo seus defensores, esse tipo de prerrogativa teria fundamento 
num implícito poder geral de cautela, que decorreria da lógica das atribuições 
dos Tribunais de Contas. Seria condição necessária à efetividade de suas de-
cisões que os tribunais dispusessem de poderes imediatos para, de pronto, 
interferir preventivamente na execução de despesas públicas, inclusive as de-
correntes de contratos.

Confira-se trecho de estudo que resume esse ponto de vista:

Quando houver perigo de lesão ao Erário, o tribunal de contas estará 
autorizado a emitir provimentos cautelares para inibir o dano iminente 
ou a propagação do atual. Não há uma paralisia do poder geral de cau-
tela em relação aos contratos em um primeiro momento, caracterizado 
pelo prazo de 90 dias (CF, art. 71, § 1o) que sucedem ao apontamento da 
injuridicidade do contrato ao legislativo pelo tribunal de contas.
O poder geral de cautela não provém da capacidade de sustar o ato, mas 
da capacidade de julgar, orientando a interpretação dos dispositivos 
constitucionais. Ele não é provisoriamente bloqueado antes de expirado 
o prazo do artigo 71, § 1o, da CF sem que o Poder legislativo ordene a 
sustação, porque a natureza da decisão que susta cautelarmente o contra-
to não é definitiva, não decorre da decisão final do órgão de contas.11

11 BIM, Eduardo Fortunato. O poder geral de cautela dos tribunais de contas nas licitações e nos 
contratos administrativos. Interesse Público, Porto Alegre, n. 36, p. 380, 2006. Benjamin Zymler e 



rEvISta dE dIrEIto admINIStratIvo12�

rda – revista de direito administrativo, rio de Janeiro, v. 257, p. 111-44, maio/ago. 2011 

Apesar do esforço argumentativo, não nos parece compatível com a 
Constituição de 1988 o exercício de um genérico “poder cautelar” por parte 
dos Tribunais de Contas, pois isso implicaria, na prática, a avocação para si de 
decisão expressamente reservada ao Poder legislativo.

A Constituição, como demonstrado no tópico anterior, teve o claro pro-
pósito de separar as competências do Tribunal de Contas e do legislativo 
quanto à intervenção cautelar sobre contratos. Ao Tribunal foram atribuídas 
as competências de examinar a legitimidade dos contratos e de outras fon-
tes de despesas, dar prazo para o responsável sanar possíveis irregularidades 
e punir os responsáveis pela ilicitude que entenda existir. Não lhe compete, 
porém, sustar contratos, isto é, adotar medida cautelar de suspensão de sua 
execução. Essa decisão, que configura intervenção direta do controle externo 
sobre a administração, foi expressamente atribuída ao Congresso, e só a ele 
(art. 71, § 1o, da CF).12

Mas o que significa sustar um contrato? Que tipo de intervenção a Cons-
tituição determinou que fosse reservada ao legislativo, retirando-a da alçada 
das cortes de contas? Quando empregou a expressão “sustar” para designar 
um tipo especial de competências, a Constituição buscou indicar uma for-
ma de intervenção dos órgãos de controle que propiciasse a interrupção dos 
gastos considerados irregulares. A medida foi posta como efeito extremo de 
uma sequência de deliberações que se destinam a coibir a prática de possíveis 
irregularidades.

Antes de haver qualquer sustação, é necessário que o Tribunal de Contas 
estabeleça prazo para o responsável adequar seu ato àquilo que o próprio 
Tribunal entende ser a exigência legal. Depois, caso se mantenha a situação, 
o Tribunal poderá fazer ele próprio a sustação, se o objeto do controle for um 
ato da administração. Mas, se o objeto do controle for um contrato, o Tribunal 
deverá comunicar o fato ao legislativo para que ele faça a sustação, se enten-
der devido. Tudo isso como medida cautelar, prevenindo possíveis danos ao 
erário. O efeito claro dessa sustação é interromper o gasto público considera-

Guilherme Henrique De la Rocque Almeida, embora não mencionem a aplicação de cautelares 
dos tribunais de contas sobre contratos da administração, defendem uma ampliação do rol de 
situações que foi expressamente previsto na lei, com base na citada tese da aplicação do poder 
geral de cautela também na atividade de controle externo da administração pública (ZYMlER, 
Benjamin; AlMEIDA, Guilherme Henrique De la Rocque. O controle externo das concessões de ser-
viços públicos e das parcerias público-privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 147-151).
12 Fórmula diferente da que orientou a sustação de atos, posta sob a esfera de atribuições dos Tri-
bunais de Contas (art. 71, X, da CF).
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do ilícito. Nessa linha, qualquer medida interventiva que produza esse efeito 
— interromper os gastos impugnados — há de ser considerada uma forma de 
sustar atos ou contratos.

Assim, quando o constituinte reservou ao legislativo a prerrogativa de 
sustar contratos, concentrou nesse órgão político toda e qualquer competên-
cia extrajudicial para intervir, diretamente, em sua execução financeira. Deter-
minar a suspensão de pagamentos, obrigar à revisão de valores previamen-
te acordados, mesmo que aparentemente não obrigue à suspensão integral 
do contrato, são medidas que, na prática, acabam tendo os mesmos efeitos 
de uma sustação. Deveras, nas contratações públicas, o pagamento a ser efe-
tuado pela administração é condição indispensável para a continuidade da 
execução, tanto que, após atraso no pagamento superior a 90 dias, a lei no 
8.666/1993 autoriza os contratados a suspenderem a execução (art. 78, XV).

Se um contrato de obra ou de serviço continuado tivesse seus pagamen-
tos retidos ou reduzidos por força de ordem do Tribunal de Contas, a conse-
quência direta dessa intervenção possivelmente seria sua paralisação. Nou-
tros termos, o contrato seria sustado. Nessas situações, para além de qualquer 
dúvida, haveria uma interferência direta do Tribunal de Contas na execução 
de contrato firmado pela administração; medida que, de acordo com a divisão 
constitucional de competências, só poderia ser tomada pelo legislativo.

Nem se diga que esse tipo de intervenção, por ter caráter transitório e 
provisório, não se confundiria com a sustação do contrato em si, que esta 
sim seria definitiva para a administração. O argumento não é aceitável. Não 
se pode conceber que um dado órgão, desprovido de competência para ado-
tar uma medida em caráter definitivo, possa fazê-lo de modo provisório. As 
medidas de prevenção servem, de modo geral, para que o possível resultado 
final de um procedimento seja preservado, o que pode ocorrer por meio da 
antecipação do que seria tutelado ou da adoção de medidas que preservem a 
situação concreta até a decisão final. Mas, em qualquer caso, quem expede a 
decisão transitória detém competência para, definitivamente, mantê-la. Na hi-
pótese em análise, está se falando de providência que, por determinação cons-
titucional, foi reservada ao legislativo e não ao Tribunal de Contas. Assim, o 
Tribunal não teria como, a pretexto de preservar uma situação concreta posta 
em discussão, determinar a adoção de medida para a qual é do legislativo 
— e não dele, Tribunal — a competência exclusiva.

O que a Constituição estabeleceu para esses casos foi a notificação dos 
outros poderes para adoção das medidas cabíveis (art. 71, XI). Assim, deve ser 
dada ciência da potencial gravidade da situação para que o legislativo, caso 
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concorde com a avaliação do Tribunal, suste o contrato. Seria ainda possível 
a representação ao Ministério Público, a fim de que este, considerando perti-
nente a avaliação do Tribunal de Contas, buscasse a suspensão imediata do 
contrato na via judicial e, em definitivo, sua anulação. Mas não se pode, com o 
argumento do exercício de uma suposta competência implícita, desequilibrar 
a divisão institucional de atribuições, estabelecida expressa e claramente pela 
Constituição.

Os poderes cautelares do Tribunal de Contas foram objeto de tratamento 
próprio em diplomas legislativos de nível infraconstitucional e, mesmo neles, 
não há qualquer menção a uma competência para interromper a execução de 
contratos.

Deveras, quando a lei Orgânica do Tribunal de Contas da União prevê 
uma competência cautelar para a adoção de medidas pontuais, elas são re-
lacionadas especificamente ao afastamento do responsável de sua função. A lei 
contém também dispositivo sobre as competências relativas à fiscalização de 
contratos — no artigo seguinte ao do poder cautelar —, mas nele não há pre-
visão de providências cautelares ou interventivas por parte do Tribunal. Ao 
contrário, o texto reafirma o previsto constitucionalmente, no sentido de que 
a sustação depende de decisão do Congresso. Confiram-se os dispositivos em 
referência:

lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (lei 8.443/1992)

Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de 
ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará, cautelar-
mente, o afastamento temporário de responsável, se existirem indícios 
suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa re-
tardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos 
danos ao Erário ou inviabilizar o ressarcimento.

§ 1o Estará solidariamente responsável a autoridade superior compe-
tente que, no prazo determinado pelo Tribunal, deixar de atender à de-
terminação prevista no caput deste artigo.

§ 2o 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 in-
disponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados 
bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração.
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Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma 
estabelecida no Regimento Interno, assinará prazo para que o respon-
sável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 
fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

[...]

§ 2o No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comunicará o fato 
ao Congresso Nacional, a quem compete adotar o ato de sustação e so-
licitar, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis.

§ 3o Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de no-
venta dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o 
Tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato.

Apesar de o Regimento Interno do TCU estender (com duvidosa valida-
de) o leque de hipóteses em que se admite a adoção de medidas cautelares, 
também não houve a inclusão de prerrogativas a serem aplicadas diante de 
contratos. O poder geral de cautela autoatribuído pelo TCU alcançou apenas 
atos e procedimentos administrativos. Veja-se:

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 ou a direito alheio ou de risco de ineficácia da decisão de 
mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cau-
telar, 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.

§ 1o O despacho do relator ou do Presidente, de que trata o caput, será 
submetido ao Plenário na primeira sessão subsequente.

§ 2o Se o Plenário, o Presidente ou o relator entender que antes de ser 
adotada a medida cautelar deva o responsável ser ouvido, o prazo para 
a resposta será de até cinco dias úteis.

§ 3o A decisão do Plenário, do Presidente ou do relator que adotar 
a medida cautelar determinará também a oitiva da parte, para que 
se pronuncie em até quinze dias, ressalvada a hipótese do parágrafo 
anterior.
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§ 4o Nas hipóteses de que trata este artigo, as devidas notificações e 
demais comunicações do Tribunal e, quando for o caso, a resposta do 
responsável ou interessado poderão ser encaminhadas por telegrama, 
fac-símile ou outro meio eletrônico, sempre com confirmação de rece-
bimento, com posterior remessa do original, no prazo de até cinco dias, 
iniciando-se a contagem do prazo a partir da mencionada confirmação 
do recebimento.

§ 5o A medida cautelar de que trata este artigo pode ser revista de ofício 
por quem a tiver adotado.

Alguns analistas vêm sustentando que o Supremo Tribunal Federal teria 
reconhecido, em acórdão relativamente recente, a competência dos Tribunais 
de Contas para suspender, cautelarmente, a execução de contratos. Mas isso 
não é verdade. O acórdão em referência decidiu o Mandado de Segurança 
24.510-7, foi relatado pela ministra Ellen Gracie e julgado em 19 de novembro 
de 2003, pelo plenário do STF.

Acontece que a referida decisão não aborda a possibilidade de o TCU in-
tervir em contratos. A discussão envolvia medida adotada pela Corte de Contas 
para suspender ato administrativo expedido no bojo de procedimento licitatório. 
Embora seja essa decisão bastante discutível do prisma de sua conformidade 
com a Constituição (tema que não será tratado nesse estudo, por se afastar de 
seu objeto), o certo é que ela sequer se refere à sustação de contratos.

O fundamento invocado pela maioria está atrelado à lei no 8.666/199313 
e ao próprio Regimento Interno do TCU (dispositivo já transcrito acima). En-
tendeu-se que o TCU poderia suspender atos objeto de fiscalização e, em es-
pecial, procedimentos licitatórios; mas nada foi dito ou questionado em relação 

13 O dispositivo que arrimaria tal competência dos Tribunais de Contas seria o art. 113 da lei. 
Confira-se: “Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos 
regidos por esta lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação per-
tinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da 
legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do 
sistema de controle interno nela previsto. § 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou 
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de con-
trole interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. 
§ 2o Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para 
exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação 
já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corre-
tivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas”.
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a contratos já firmados pela administração — cuja sustação, como vimos, está 
reservada constitucionalmente ao legislativo. Assim, não é possível apontar, 
como apoio à tese da sustação de contratos pelo TCU, qualquer precedente da 
Corte Suprema.

Aliás, sempre que se pronunciou sobre o dispositivo constitucional cor-
respondente à matéria — mesmo de forma acessória, em decisões com outro 
tema central —, o STF procurou reafirmar a divisão constitucional de com-
petências, apontando para o Congresso como único apto a sustar contratos 
firmados pela administração.14

Por fim, vale salientar que as competências dos Tribunais de Contas em 
nada se assemelham às do Judiciário, donde não ser correto transpor analo-
gicamente os poderes cautelares deste para os órgãos de controle das contas 
públicas.15 Para citar apenas algumas diferenças fundamentais, é preciso lem-
brar inicialmente que os órgãos de controle podem agir “de ofício”, isto é, não 
dependem de provocação; enquanto o Judiciário só atua quando devidamen-
te instado a tanto, no contexto de um litígio. Outra diferença é que as decisões 
dos tribunais de contas são passíveis de reforma (pelo próprio Judiciário), isto 
é, não fazem coisa julgada, característica marcante das decisões judiciais. Ade-
mais, o conteúdo possível das tutelas judiciais é quase ilimitado, coisa que não 
ocorre com o Tribunal de Contas, pois os atos que ele pode praticar são enu-
merados pela própria Constituição e pela lei, do que decorre uma tipologia 
exaustiva. Por fim, as competências jurisdicionais estão todas concentradas no 
Judiciário, em virtude da unidade de Jurisdição, enquanto as competências de 

14 É o que se vê, por exemplo, na ADI no 3.715-3, onde se afirmou: “A Constituição Federal dispõe 
que apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso 
Nacional (art. 71, § 1o CF/88)” (Plenário, rel. min. Gilmar Mendes, j. em 24-5-2006). Reconheci-
mento semelhante é encontrado no julgamento do MS no 23.550-1, que, ao afirmar a competência 
para determinar à autoridade administrativa prazo para conformação do contrato à lei, conforme 
prevê o art. 71, IX, da CF, ressalvou: “embora [o Tribunal de Contas da União] não tenha poder 
para anular ou sustar contratos administrativos” (plenário, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. em 
4-4-2001).
15 O professor Carlos Ayres Britto expõe didaticamente por que os Tribunais de Contas não exer-
cem função jurisdicional: “Com esta separação conceitual, fica evidenciado que os Tribunais de 
Contas não exercem a chamada função jurisdicional do Estado. A função jurisdicional do Estado 
é exclusiva do Poder Judiciário e é por isso que as Cortes de Contas: a) não fazem parte da relação 
dos órgãos componenciais desse Poder (o Judiciário), como se vê da simples leitura do art. 92 da 
Lex Legum; b) também não se integram no rol das instituições que foram categorizadas como ins-
tituições essenciais a tal função (a jurisdicional), a partir do art. 127 do mesmo Código Político de 
1988” (BRITTO, Ayres. O regime constitucional dos Tribunais de Contas. Revista Diálogo Jurídico, 
Salvador, v. 1, n. 9, p. 7, dez. 2001. Disponível em: <www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 4 
fev. 2010).
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controle de contratos da administração são distribuídas constitucionalmente 
entre organismos distintos, o legislativo e o Tribunal de Contas, o que impe-
de que se faça a extensão artificial da atuação de um deles, pois senão haveria 
usurpação da competência do outro.

Tais diferenças já são suficientes para descartar a aplicação, aos Tribunais 
de Contas, das prerrogativas da atuação judicial, com base em interpretação 
extensiva. Quando o constituinte pretendeu aproximar o regime jurídico dos 
distintos órgãos (Judiciário e Tribunais de Contas), o fez expressamente, o 
que se deu em relação às prerrogativas dos ministros do TCU e do Superior 
Tribunal de Justiça. No mais, não há espaço para se presumir um tratamento 
jurídico semelhante.

O poder geral de cautela é atributo constitucional e legalmente conferido 
ao Judiciário, a ser empregado no exercício de suas competências jurisdicionais, 
por óbvio. Esse poder não pode ser invocado para justificar a intervenção dos 
Tribunais de Contas na gestão pública, em matéria sobre a qual a própria 
Constituição e a lei não lhes outorgaram competência. No sistema de controle 
externo das contas públicas, só foi admitida intervenção na execução de con-
tratos por intermédio de decisão do Congresso Nacional (art. 71, § 1o). Fora 
disso, a única intervenção externa admitida seria a do próprio Judiciário, no 
exercício, agora sim, de seu poder geral de cautela.

Por fim, não há como sustentar que o Tribunal de Contas pode fazer 
sustação de contratos como medida cautelar de apoio a sua competência de 
julgar as despesas. É que, ao fazer tais julgamentos definitivos quanto aos 
contratos, sua decisão não pode ter o efeito direto de sustá-los, pois isto é da 
competência exclusiva do Legislativo. Ao julgar em definitivo, o Tribunal não 
susta contratos, apenas aplica sanções pessoais a quem praticar irregularida-
des (CF, art. 71, VIII).  logo, não pode fazer cautelarmente algo que não pode 
fazer ao final do processo.

O papel dos tribunais de contas, no equilíbrio institucional de funções 
contido na Constituição Federal, não comporta a sustação, por eles, de con-
tratos da administração. Essa medida extrema ou é obtida via judicial, em 
ação proposta por parte legitimada (Ministério Público, cidadãos, Advoca-
cia-Geral da União), ou por decisão direta do Congresso Nacional (art. 71, 
§ 1o, da CF).

Decisão do Tribunal de Contas que tivesse esse efeito (de intervir direta-
mente na execução mesma de contratos) configuraria, portanto, usurpação de 
competência do legislativo e, como tal, seria desprovida de validade.
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5. o que é a competência para o tribunal de contas “decidir 
a respeito” na ausência de pronunciamento do legislativo e 
executivo sobre a sustação de contratos (art. �1, § 2o da cF)?

A outra tese que se vem sustentando para reconhecer a possibilidade de o 
Tribunal de Contas sustar contratos da administração envolve a interpretação 
do § 2o do art. 71 da Constituição Federal. O dispositivo confere ao Tribunal de 
Contas uma dupla competência de “decidir a respeito”, nas hipóteses em que, 
passados 90 dias, os Poderes Executivo ou legislativo não tenham efetivado 
medidas para sustar o contrato objeto de impugnação.

Foram previstas duas situações completamente distintas para serem ob-
jeto de “decisão” do Tribunal de Contas.

Uma envolve omissão do Executivo em cumprir ordem do legislativo. 
Nessa hipótese, o Poder legislativo, acionado pela Corte de Contas, já teria 
determinado a sustação do contrato; mas o Executivo, ao invés de obede-
cer e efetivar a medida, teria se omitido, dando prosseguimento irregular à 
execução contratual. Aí, caberá ao Tribunal “decidir a respeito” (CF, art. 71,  
§ 2o). Decidir a respeito do quê? Da omissão do Executivo. E decidir o quê? 
Obviamente, não se trata de determinar sustação, que já foi ordenada, sem 
resultados; mas sim de agir pessoalmente contra os responsáveis (CF, art. 71, 
VIII), afastando-os cautelarmente ou punindo-os. Em tal situação, a decisão 
do Tribunal de Contas levará em consideração que o Executivo terá descum-
prido ordem do Parlamento, dando ensejo à aplicação de medidas cabíveis 
(isto é, sanções pessoais aos responsáveis).

A outra situação envolve omissão do próprio Legislativo em, no prazo fi-
xado constitucionalmente, dizer sim ou não quanto à sustação, sugerida pelo 
Tribunal de Contas como necessária. Omitindo-se o legislativo quanto a essa 
deliberação, caberá ao Tribunal de Contas, também nesse caso, “decidir a res-
peito”. Qual é o conteúdo possível dessa decisão do Tribunal?

Para alguns, nessa segunda situação, quando ocorresse omissão do le-
gislativo, caberia ao Tribunal de Contas determinar ele próprio a sustação do 
contrato. Seria este o sentido da expressão “decidir a respeito”, posta na parte 
final do § 2o do art. 71 da Constituição Federal. O dispositivo, de modo im-
plícito, teria fixado um prazo preclusivo para o Legislativo exercer sua com-
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petência. Passados 90 dias, sem decisão, o Tribunal de Contas assumiria a 
prerrogativa de deliberar sobre a sustação do contrato.16

Trata-se de proposta de interpretação extensiva do texto constitucional, 
para incluir nas atribuições do Tribunal de Contas função que não lhe foi dada 
expressamente pelo constituinte. As atribuições do Tribunal foram exaustiva-
mente arroladas no art. 71 da Constituição. O artigo deu a ele expressamente 
competência para sustar atos unilaterais (art. 71, X). Todavia, reservou só ao 
legislativo a de sustar contratos (art. 71, § 1o). Foi inserida, inclusive, uma 
genérica atribuição de o Tribunal representar ao poder competente, nos casos 
em que a providência não esteja a seu encargo (art. 71, XI).

Diante desse quadro detalhado de atribuições, não se pode supor que 
justamente a relevante atribuição de sustar contratos, expressamente reserva-
da ao Congresso Nacional, fosse reconduzida ao Tribunal de Contas de modo 
implícito, por meio de uma ambígua determinação de, em caso de omissão, 
se “decidir a respeito”.

Confiram-se os dispositivos constitucionais que tratam especialmente 
das atribuições do TCU em matéria de fiscalização de despesas:

Constituição Federal

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exerci-
do 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 erá-
rio;

IX — assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade;

X — sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunican-
do a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

16 Ives Gandra Martins é um dos autores que cogitam dessa solução. Veja-se a síntese de sua inter-
pretação: “Omitindo-se Congresso e Poder Executivo, tal omissão deve ser punida, e a punição é 
transformar o órgão vicário em órgão principal, passando a ter as funções que antes pertiniriam 
ao Congresso, ao Poder ou ao Poder Executivo” (MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constitui-
ção do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 4, t. II, p. 75).
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XI — representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados.

§ 1o No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente 
pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Execu-
tivo as medidas cabíveis.

§ 2o Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de no-
venta dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o 
Tribunal decidirá a respeito.

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

A Constituição foi clara, em seu art. 71, § 1o, ao atribuir a competência de 
sustar contratos só ao Congresso Nacional. Assim, a competência decisória do 
Tribunal de Contas, a que se refere o § 2o do art. 71, derivada da omissão do 
Executivo e do legislativo na sustação de contratos, só pode dizer respeito à 
adoção de medidas que estejam em sua esfera de competências (como a puni-
ção de responsáveis), jamais a providências que foram clara e expressamente 
retiradas de sua esfera de atuação.

Não fosse pela simples ausência de previsão constitucional, a atribuição 
de competência ao TCU para sustar contratos, após o decurso de prazo de 
90 dias sem manifestação do Congresso, levaria a um modelo absolutamente 
inusitado de atuação. O órgão de acompanhamento e avaliação inicial das 
contas públicas, considerando irregular uma contratação, teria competência 
para deliberar a respeito de sua legalidade, conferindo prazo ao responsável 
para correção das irregularidades e solicitando, do legislativo, sua sustação, 
caso não fosse atendido pela administração.

Durante todo esse lapso temporal seria impedido de intervir diretamente 
na execução da contratação — e também não poderá fazê-lo na hipótese de o 
Congresso rejeitar expressamente a medida. Porém, suplantado o prazo sem 
decisão do Parlamento, o TCU assumiria essa especial competência. Que sen-
tido haveria em se reservar uma competência ao legislativo se, caso não hou-
vesse deliberação depois de certo prazo, o poder de decidir fosse transferido 
ao órgão técnico de fiscalização? Se fosse para dotar o órgão de fiscalização 
desse tipo de poder interventivo, por que não fazê-lo desde o início, dando ao 
legislativo prazo indeterminado para rever a decisão de seu órgão auxiliar? 
Essa inconsistência da interpretação que defende a transferência do poder 
de sustar para o Tribunal de Contas revela que a norma constitucional, na 
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verdade, diz outra coisa: a competência para sustar contratos é exclusiva do 
legislativo; não cabendo ao Tribunal de Contas, em qualquer tempo, assumir 
esse papel.

A interpretação histórica reforça a ideia de que o Tribunal de Contas não 
recebeu, da Constituição de 1988, a atribuição de decidir sobre a sustação de 
contratos quando o Congresso (ou o Executivo) se omitir.

Foi a Constituição de 1967 que substituiu o sistema de controle prévio 
dos contratos pelo Tribunal de Contas pelo posterior.17 Na formulação do 
novo modelo, concedeu ao Tribunal a competência para sustar a execução de 
atos geradores de despesas que fossem tidos como irregulares e cujos vícios 
não fossem sanados pelas autoridades responsáveis dentro do prazo assina-
do. Porém, reservou ao Congresso Nacional a competência para sustar contra-
tos. A diferença concreta em relação ao regime jurídico vigente até 1967 estava 
em que, neste, passado o prazo de 30 dias sem manifestação do Congresso, a 
impugnação ao contrato seria tomada como “insubsistente”. Confira-se:

Constituição Federal de 1967

Art. 73. O Tribunal de Contas tem sede na Capital da União e jurisdição 
em todo o território nacional.

[...]

§ 5o O Tribunal de Contas, de ofício ou mediante provocação do Minis-
tério Público ou das Auditorias Financeiras e Orçamentárias e demais 
órgãos auxiliares, se verificar a ilegalidade de qualquer despesa, inclu-
sive as decorrentes de contratos, aposentadorias, reformas e pensões, 
deverá:

a) assinar prazo razoável para que o órgão da Administração Pública 
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei; 

b) no caso do não atendimento, sustar a execução do ato, exceto em rela-
ção aos contratos;

c) na hipótese de contrato, solicitar ao Congresso Nacional que determine a me-
dida prevista na alínea anterior, ou outras que julgar necessárias ao resguardo 
dos objetivos legais.

17 Ressalte-se que a chamada Emenda Constitucional no 1/1969 não alterou o tratamento dispen-
sado ao tema.
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§ 6o O Congresso Nacional deliberará sobre a solicitação de que cogita 
a alínea c do parágrafo anterior, no prazo de trinta dias, findo o qual, 
sem pronunciamento do Poder legislativo, será considerada insubsistente 
a Impugnação.

Portanto, no regime constitucional anterior, o silêncio do legislativo ti-
nha efeito de aprovação da regularidade do contrato, ou, em outros termos, 
de rejeição definitiva da impugnação. Assim, passado o prazo, a impugnação 
seria arquivada e nada mais haveria para o Tribunal de Contas decidir.

A Constituição de 1988 mudou, além do prazo de manifestação do Con-
gresso (que saiu de 30 para 90 dias), os efeitos da omissão deste. De acordo 
com a Constituição anterior, a omissão do Congresso implicaria a extinção 
automática da impugnação feita pelo Tribunal de Contas. Referida falta de 
decisão aniquilaria qualquer desdobramento da impugnação lançada, uma 
vez que ela seria tomada como “insubsistente”; a despesa seria considerada 
lícita e os responsáveis não poderiam, por aquele motivo, receber punição. 
Isso mudou.

Ao invés de o silêncio do Congresso representar uma decisão contrária 
à impugnação como um todo, o novo regime jurídico constitucional asse-
gurou o prosseguimento da apuração, determinando-se que o Tribunal de 
Contas “decida a respeito” (a respeito da legalidade ou não, para fins de 
punição dos responsáveis, embora não para fins de sustação, que só o Legis-
lativo poderia fazer).

A previsão atual é uma solução oposta à extinção sumária da impugna-
ção, contida na Constituição anterior. Representa, na verdade, o reconheci-
mento de que o silêncio do Congresso não deve aniquilar a ordinária e regular 
apuração desenvolvida no âmbito da Corte de Contas. Não se pretendeu, com 
isso, transferir implicitamente ao Tribunal de Contas a específica prerrogati-
va para sustar o contrato. Essa competência foi reservada expressamente ao 
Congresso (§ 1o do art. 71). A decisão que cabe ser tomada pelo TCU, passado 
o prazo de 90 dias sem manifestação do Congresso, envolve, por óbvio, as 
competências do próprio TCU (tais como a de aplicar sanções e de julgar a 
legitimidade das contas).

Nessa linha é a lição de José Afonso da Silva que, reconhecendo a ambi-
guidade do dispositivo constitucional em referência, afirma que a competência 
dada ao TCU para “decidir a respeito” envolveria a punição dos responsáveis 
e a declaração de nulidade do contrato e não a de “sustar” o contrato. Sobre 
essa específica atribuição do TCU, o renomado constitucionalista afirmou:
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Não lhe cabe, porém, sustar a execução de contrato. Se constatar ilegalidade ou 
irregularidade no processo de sua formação ou em qualquer de suas cláusulas, 
deverá representar ao Congresso Nacional, solicitando a sustação que, no caso, 
é ato de estrita competência deste. [...] Mas, se o Congresso ou o Poder Exe-
cutivo, no prazo de noventa dias, não efetivarem as medidas referidas 
acima, o Tribunal decidirá a respeito (art. 71, §§ 1o e 2o). A Constituição 
para por aí, deixando ao intérprete algumas dúvidas. A primeira diz 
respeito à atitude do Congresso, que não é mero intermediário do Tri-
bunal de Contas, no caso, como a imprecisão da norma pode dar a en-
tender. Na verdade, ao Congresso cabe apreciar e decidir a solicitação 
de suspensão do contrato. Antes disso, solicita ao Executivo as medidas 
cabíveis, no prazo assinado. Depois disso, com ou sem as providências 
do Executivo, decidirá sobre a suspensão. Suspendendo ou não, porque 
sua decisão não é jurídica, mas política, à vista da oportunidade e da 
conveniência. Se não suspender, a execução do contrato prossegue. Se 
suspender, comunicará ao Tribunal de Contas para a responsabilização 
pertinente. Se o Congresso ou o Poder Executivo, no prazo de noventa 
dias, não tomar providências, ou seja, silenciar, aí sim é que cabe ao 
Tribunal decidir a respeito. Outra questão deixada ao intérprete refere-se ao 
conteúdo dessa decisão, que, a nós, nos parece ser a da declaração da nulidade 
do contrato e eventual imputação de débito ou multa com eficácia de título 
executivo (art. 71, § 3o). E cabe ao Tribunal providenciar a cobrança, de-
terminando à Advocacia-Geral da União o ajuizamento da execução, 
sob pena de responsabilidade.18 (grifei)

luís Roberto Barroso fez leitura semelhante do dispositivo constitucional 
em debate:

O § 2o do mesmo artigo prevê que, “se o Congresso Nacional ou o Poder 
Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previs-
tas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito”. Decidirá, por 
certo, sobre a legalidade ou não do contrato, e da respectiva despesa, 
para o fim de julgamento das contas do administrador. Não é razoável 
supor, à vista da partilha constitucional de competências vigente no 

18 SIlVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.  
p. 732.
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direito brasileiro, que o Tribunal de Contas possa, sobrepondo seu próprio 
juízo ao do administrador e ao do órgão ao qual presta auxílio, sustar aquilo 
que o Executivo e o legislativo entendem ser válido. É preciso não es-
quecer: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial 
é exercida, mediante controle externo, pelo Congresso Nacional, com o 
“auxílio do Tribunal de Contas”. E, em qualquer caso, ainda existirá o 
recurso ao Judiciário.

[...]

O Tribunal de Contas tem competência para sustar atos administrati-
vos, em certas circunstâncias, se, assinado prazo para sanar a ilegalida-
de, não for atendido. Todavia, se o ato em questão envolver situações 
jurídicas de terceiros, é imperativa a observância do devido processo 
legal, facultando-se aos interessados deduzirem suas razões, sob pena 
de inconstitucionalidade. Em nenhuma hipótese tem o Tribunal com-
petência para invalidar atos administrativos negociais, contratuais ou 
não, nem tampouco tem competência para sustar contrato celebrado 
pela Administração. Esta competência é do Poder legislativo, titular 
do controle externo, ou do Judiciário, se provocado adequadamente.19 
(grifos do original)

 Eros Grau também adota essa interpretação:

A primeira leitura do parágrafo 2o do art. 71 — sobretudo se o leitor 
ignora que esse preceito não pode ser lido isoladamente; repito: não 
se interpreta textos de direito, isoladamente, mas sim o direito, no seu 
todo — a primeira leitura do parágrafo 2o, dizia, pode enredar o leitor 
em indesculpável confusão. É que o não iniciado poderia supor que o 
preceito atribui ao Tribunal o poder de decidir sobre a omissão do Con-
gresso Nacional ou do Poder Executivo.

Diz o parágrafo: [...]

lembro, a esta altura, o que em outra oportunidade averbei: a interpre-
tação é um processo intelectivo através do qual, partindo de fórmulas 
linguísticas contidas nos textos, enunciados, preceitos, disposições, alcan-

19 BARROSO, luís Roberto. Tribunais de Contas: algumas incompetências. Revista de Direito Ad-
ministrativo, Rio de Janeiro, v. 203, p. 139-140, jan./mar. 1996.
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çamos a determinação de um conteúdo normativo; é atividade voltada 
ao discernimento de enunciados semânticos veiculados por preceitos 
(enunciados, disposições, textos).

Ora, o enunciado semântico veiculado por esse parágrafo 2o [no con-
texto da Constituição do Brasil] só pode ser o seguinte: se o Congresso 
Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as me-
didas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal — já então no exercício da 
competência que lhe é atribuída pelo inciso II do artigo 71 — decidirá 
sobre a legalidade ou não do contrato e da respectiva despesa.20

Marcus Juruena, apesar de reconhecer a dubiedade do dispositivo em 
comento, é mais um dos doutrinadores que afirma a ausência de atribuição 
de sustar contratos ao Tribunal de Contas, mesmo diante de omissão do Con-
gresso. Confira-se:

Dúvida ocorre se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo se omi-
tem quanto às providências previstas no art. 71, § 1o da lei Maior; neste 
caso, diz a Constituição — art. 71, § 2o — que o “tribunal decidirá a 
respeito”, dando margem ao equivocado entendimento de que poderia 
este sustar o ato. Parece-nos não ser esta a melhor orientação, contrária 
ao espírito e à sistemática do controle externo. A interpretação mais 
adequada do § 2o do art. 71 da lei Maior é, conjugando-o com os inci-
sos I e II do mesmo dispositivo, conforme o caso, rejeitar as contas por 
irregularidade naquela determinada despesa contratual.21

Há de se concluir, portanto, que a Constituição outorgou apenas ao le-
gislativo a prerrogativa de, extrajudicialmente, sustar contratos. O TCU, nem 
mesmo diante da falta de decisão do legislativo a respeito, poderá assumir 
essa função.22

20 GRAU, Eros. Tribunal de Contas — Decisão — Eficácia (parecer). Revista de Direito Administra-
tivo, Rio de Janeiro, v. 210, p. 354-355, out./dez. 1997.
21 JURUENA, Marcus. Licitações e contratos administrativos — doutrina — Lei no 8.666/93, de 21-6-93 
(comentada). 3. ed. Rio de Janeiro: Esplanada, 1998. p. 384.
22 Essa interpretação vincula a leitura do § 3o, do art. 45 da lei Orgânica do TCU (lei no 8.443/1992). 
Referido dispositivo reproduz o disposto no § 2o do art. 71 da Constituição Federal, mas agrega, 
em seu final, que “o Tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato”. O acréscimo parece que-
rer introduzir a ideia equivocada de que o TCU poderia, ele próprio, decidir se o contrato seria 
ou não sustado. Todavia, é óbvio que a lei não poderia desobedecer ao regime de distribuição de 
competências fixado constitucionalmente. Assim, para que seja tomado como válido, o referido 
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�. conclusões

As competências dos tribunais de contas são muito amplas, mas não são 
ilimitadas. Especialmente em matéria de fiscalização sobre contratos firmados 
pela administração, houve expressa delimitação constitucional e legal acerca do 
papel a ser desempenhado pelo Tribunal de Contas, sendo incorreto ampliá-las 
a partir de uma comparação com os poderes da atuação jurisdicional.

A Constituição Federal conferiu tratamento jurídico distinto à compe-
tência do Tribunal de Contas para fiscalizar atos e contratos da administração 
pública. Em relação ao controle dos atos, foi-lhe atribuída competência para 
sustá-los, desde que expirado, sem providência satisfatória, o prazo dado aos 
responsáveis para a regularização (art. 71, X). Em relação aos contratos, porém, 
a Constituição reservou tal atribuição ao legislativo, sendo, portanto, expres-
samente afastada da alçada do Tribunal de Contas a prerrogativa de sustar 
contratos firmados pela administração (art. 71, § 1o).

No exercício de suas competências, o Tribunal de Contas dispõe de algu-
mas prerrogativas destinadas a conferir pronto atendimento às suas determi-
nações ou a evitar que o erário público venha a ser prejudicado em virtude da 
mora em sua decisão. Tais competências, no entanto, não são pressupostas, 
muito menos comparáveis ao amplo poder de cautela conferido constitucio-
nal e legalmente ao Judiciário. As hipóteses de aplicação do poder de cautela, 
por parte do Tribunal de Contas, devem guardar consonância com o que tiver 
sido previsto na Constituição Federal e na legislação de regência.

Para tanto, o exercício cautelar de suas prerrogativas não pode significar 
um poder de, ab initio, determinar a sustação do contrato. Isto porque, como 
visto, a sustação contratual é providência extrema, reservada pela Constitui-
ção à exclusiva competência do Congresso Nacional.

A sustação de um contrato significa determinar que ele deixe de produzir 
seus efeitos regulares. Isso pode ser feito de modo direto, por meio de uma 
ordem clara para não mais dar cumprimento ao pacto, ou indireto, determi-
nando-se a alteração de dada condição que, do ponto de vista prático, sim-
plesmente inviabilize a consecução do que fora pactuado. Assim, a determi-
nação da suspensão dos pagamentos relativos a um contrato, ou da redução 
unilateral do valor pactuado, embora não represente uma ordem direta para 

texto legal deve ser interpretado em conformidade com a Constituição, ou seja, sem que dele se 
extraia qualquer competência para o TCU sustar contratos.
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sustar a execução, na prática, representa o mesmo, pois, se cumprida, o con-
trato tal qual firmado deixará de ser executado. Assim, não se pode admitir 
a competência de o Tribunal de Contas determinar a suspensão liminar de 
pagamentos oriundos da execução do contrato, pois isso implicaria, indireta-
mente, a sustação do acordo, decisão reservada ao Congresso Nacional.

A previsão de prerrogativas cautelares foi feita legalmente e exclui, 
de modo evidente, a intromissão direta na execução contratual. A lei no 
8.443/1992 deu ao TCU competência de, cautelarmente, determinar o afasta-
mento temporário do responsável, quando houver risco de que sua perma-
nência na função retarde ou dificulte a realização de auditoria ou inspeção, 
ou possa causar novos danos ao erário (art. 44). A intromissão no curso de 
contrato em execução, como não poderia deixar de ser, ficou a cargo do Con-
gresso Nacional (art. 45, § 2o).

A previsão, contida no regimento interno do Tribunal de Contas da 
União, de adoção de medidas cautelares (art. 276) só pode ser compreendida 
de modo restritivo, isto é, abrangendo apenas atos administrativos e não con-
tratos, sob pena de ser flagrantemente contrária à Constituição e à própria Lei 
Orgânica do TCU, que reservaram a aludida competência exclusivamente ao 
Congresso Nacional.

A competência cautelar do Judiciário não pode ser empregada analogica-
mente para dar tais poderes aos Tribunais de Contas. Em primeiro lugar, por-
que a Constituição, nitidamente, não outorgou às cortes de contas funções ju-
risdicionais, deixando estampada a necessidade de participação do Judiciário 
na execução de suas decisões (art. 71, § 3o, da CF). Além disso, a lei Orgânica 
do Tribunal de Contas da União tratou expressamente de suas competências 
cautelares, havendo excluído de sua abrangência as interferências em contra-
tos firmados pela administração. Em relação a estes, o papel atribuído ao TCU 
limitou-se a reproduzir competências já mencionadas constitucionalmente de 
assinar prazo à autoridade administrativa para que ela, por ato próprio, sane 
a suposta irregularidade ou para encaminhar o processo ao Congresso Nacio-
nal, este sim, dotado do poder de determinar a sustação do contrato (arts. 44 
e 45 da lei no 8.443/1992).

A competência para “decidir a respeito” de situações nas quais o Congres-
so Nacional ou o Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivarem a sustação do 
contrato impugnado não admite que o Tribunal de Contas assuma esse papel, 
em substituição aos órgãos nomeados constitucionalmente (art. 71, § 2o).

A decisão a respeito do caso só pode versar sobre outras providências, 
dentro da competência das cortes de contas, sem, contudo, substituir a de-
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liberação do Congresso Nacional, órgão a quem foi dada a função de sustar 
contratos. Não fosse assim compreendido, o dispositivo constitucional perde-
ria o sentido, uma vez que a vontade do Congresso, expressa ou tácita, de não 
sustar um contrato, seria, após 90 dias, suplantada pelo seu órgão auxiliar, o 
Tribunal de Contas. Faltaria qualquer lógica ao sistema: o Tribunal de Con-
tas, incumbido da fiscalização do contrato, de imediato, não poderia sustar 
o contrato, devendo remetê-lo ao Congresso; este, não sustando o contrato, 
atribuiria ao Tribunal de Contas, como se este fosse um órgão revisional, a 
possibilidade de então fazê-lo. Se fosse para dotar os tribunais de contas de 
tal prerrogativa, não haveria qualquer razão plausível para resguardá-la para 
uma fase “recursal” em face da deliberação do Congresso.
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