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RESUMO 

 

Este trabalho busca mapear e analisar a atuação do Tribunal de Contas da União (TCU) 

no exercício de sua competência constitucional para realização de fiscalizações operacionais 

nas questões regulatórias. O estudo inicialmente se dirige à reconstrução das bases teóricas da 

implementação do modelo brasileiro de regulação por agências reguladoras independentes, 

especificamente no que se refere aos parâmetros de autonomia e controle para elas pensado. 

Ato contínuo, serão analisadas as duas dimensões em que o TCU exerce seu controle 

(colaborativa e coercitiva), com enfoque para o estudo do exercício do controle em dimensão 

colaborativa, na qual se entende estar alocada a competência para o exercício da fiscalização 

operacional sobre as questões regulatórias. Estabelecidas as premissas conceituais teóricas, o 

trabalho se volta ao estudo do posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da atuação 

do TCU no controle das questões regulatórias, na prática. Dessa abordagem, é possível 

estabelecer parâmetros de análise e extrair algumas hipóteses a serem testadas na parte 

empírica do trabalho. A partir dessa orientação, o trabalho mapeia e analisa, quantitativamente 

e qualitativamente, a atuação do TCU na totalidade das auditorias operacionais realizadas nas 

questões regulatórias. 

 

Palavras-chave: Direito da Regulação. Governança Regulatória. Instituições. TCU. 

Agências Reguladoras. 



 

ABSTRACT 

 

This paper aims to map and analyze the performance of the Federal Court of Accounts 

(TCU) in the exercise of its constitutional competence to carry out operational inspections on 

regulatory issues. Initially, this study heads to the reconstruction of the theoretical basis for 

the implementation of the Brazilian model of regulation by independent regulatory agencies, 

specifically about the parameters of autonomy and control for them thought. Next, the two 

dimensions in which TCU operates its control (collaborative and coercive) will be analyzed, 

focusing on the study of the exercise of control in a collaborative dimension, in which it is 

understood that the competence for the exercise of operational supervision over the regulatory 

issues. Once the theoretical conceptual premises have been established, the focus on the study 

of the doctrinal and jurisprudential positioning regarding TCU's role in controlling regulatory 

issues, in practice. From this approach, it is possible to gather analysis parameters and extract 

some hypotheses to be evaluated in the empirical part of the work. Based on this orientation, 

the work maps and analyzes, quantitatively and qualitatively, the TCU's performance in 

throughout operational audits performed on regulatory issues. 

 

Keywords: Regulation Law. Regulatory Governance. Institutions. TCU. Regulatory 

Agencies. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo central deste trabalho é mapear e analisar a atuação do TCU nas auditorias 

de natureza operacional (ANOP) sobre as questões regulatórias, assim consideradas as 

questões manejadas pelas ARI para o desempenho de suas funções normativas, fiscalizadoras, 

sancionatórias ou judicantes/arbitrais1, aí incluídos a escolha do modo, do tempo e dos meios a 

serem empregados para o exercício de cada uma delas. A hipótese de pesquisa é a de que, ao utilizar 

instrumentos coercitivos, em especial as determinações, o TCU interfere nas questões regulatórias 

fora dos limites jurídicos que lhe foram conferidos para atuar em dimensão colaborativa. 

Este trabalho analisa, portanto, duas atividades desempenhadas pelo Estado: controle 

e regulação, que são “exercidas por instituições criadas em diferentes momentos da história 

brasileira”. Enquanto o percurso do Tribunal de Contas da União (TCU) acompanha toda a 

história repúblicana brasileira, o nascimento das agências reguladoras independentes (ARI) se 

deu nos anos 1990, durante a Reforma do Estado. São, portanto, instituições criadas para saciar 

demandas estatais diferentes, cuja interação possivelmente demanda um “acerto de contas”, 

de maneira a conformar o espaço de atuação de cada uma delas. 2 

Ao longo dos seus primeiros noventa e oito anos, a atividade típica do TCU foi o 

julgamento das contas financeiras dos gestores públicos, com natureza binária: aprova ou 

desaprova, certo ou errado, sim ou não. Até o advento da Constituição de 19883, apenas as 

questões de caráter financeiro da Administração Pública estavam sob a jurisdição do TCU, a 

quem cabia tão somente exercer controle sob o olhar da legalidade (controle de conformidade), 

parâmetro objetivo de controle. Para o exercício dessa função, lhe foram conferidos poderes 

para emitir “atos sancionatórios” e “atos de comando”, típicos de um tribunal dotado de força 

coercitiva (dimensão coercitiva). 

Adicionalmente à tradicional missão do TCU, a Constituição trouxe para seu plexo de 

competências a fiscalização operacional, que se destina a apreciar a totalidade das operações 

realizadas pela Administração Pública, não mais se restringindo às questões financeiras. Além disso, 

trouxe novas óticas de controle, quais sejam, a efetividade e a legitimidade, que passaram a ser 

 
1 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.336-341. 
2 Regulação e Controle. Ver em: SABENÇA, Sandro Z. Regulação e controle: um acerto de contas. In: 

HACHEM, Daniel Wunder; LEAL, Fernando Angelo Ribeiro; MENDONÇA, José. Vicente Santos de 

(Orgs.). Transformações do direito administrativo: o estado administrativo 30 anos depois da Constituição 

de 1988. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018.  
3 Ao longo do trabalho, Constituição de 1988 será mencionada simplesmente como “Constituição”. 
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parâmetros de controle que direcionam a atuação TCU para apreciação do mérito administrativo, 

das escolhas discricionárias. Por se tratar de um controle que carece de objetividade e que, por 

vezes, invade o espaço de atuação do gestor, buscar-se-á demonstrar, ao longo deste trabalho, 

que, no desempenho dessa competência, o TCU deve atuar despido de sua força coercitiva, 

agindo como colaborador da Administração Pública (dimensão colaborativa). 

Portanto, ao TCU cabe exercer o controle externo da Administração Pública em duas 

dimensões: coercitiva e colaborativa. Exercer controle em duas dimensões é tarefa desafiadora 

para o TCU, porque a Constituição lhe atribuiu uma gama de instrumentos de controle, cada 

qual destinado a atuação em dimensão específica.  

Se o exercício do controle operacional sobre tradicionais instituições da Administração 

Pública já é uma atividade desafiadora, aludido controle quando incidente sobre as operações 

das ARI se revela, ante a complexidade de sua atuação, um desafio ainda maior, conforme 

buscar-se-á demonstrar a seguir. 

Dotadas de competência essencialmente técnica para responder a questões regulatórias 

complexas e sensíveis4 e desempenhar funções normativas, fiscalizadoras, sancionatórias ou 

judicantes/arbitrais5, a atividade desempenhada pelas ARI é singular. Criadas no bojo do Plano 

Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), as ARI são fruto de um processo de 

descentralização administrativa, que visou criar um locus decisório técnico, distante das pressões 

político-partidárias, buscando garantir a promoção de “um ambiente que privilegiasse certeza 

e estabilidade, de modo a atrair investimentos”6 para o processo de privatização que marcou o 

Brasil da década de 1990.  

Para garantir a segurança jurídica (certeza e estabilidade) e o trato técnico das questões 

afetas aos mercados regulados, às ARI foi conferido amplo espaço discricionário. Neste sentido, o 

deslocamento do poder decisório das questões regulatórias da esfera política para a técnica, 

exigiu do Parlamento, dentre outras, duas providências: a primeira delas se refere à ampla outorga 

de competências às ARI. A outra trata da atribuição de um estatuto de autonomia diferenciada, 

visando garantir que estas competências seriam exclusivamente por elas realizadas.  

Neste sentido, o Poder Legislativo, ao aprovar as leis instituidoras das ARI, lhes outorgou 

poderes para o trato das questões regulatórias, conferindo-lhes amplo espaço decisório, que vão 

da sua auto-organização, à estipulação de seus procedimentos até a produção de normativos 

 
4 GUERRA, Sérgio. Agências reguladoras: da administração piramidal à governança em rede. Belo Horizonte: 

Fórum, 2012. p.105-106.  
5 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.336-341. 
6 GUERRA, Sérgio. Op. cit., p.106.  
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destinados a regular o setor de sua competência. As leis que regem a atuação das ARI foram 

concebidas com dispositivos abstratos e abertos, conferindo a elas a competência para 

concretizá-los, sendo esta uma importante característica do processo de descentralização 

administrativa capitaneado pelo PDRAE. O professor Alexandre dos Santos Aragão sustenta 

que as leis-quadro “não dão maiores elementos pelos quais o administrador deve pautar a sua 

atuação concreta ou regulamentar”.7 A abertura dos comandos previstos nas leis de criação 

das ARI não é por acaso. Trata-se de um reconhecimento do legislador de sua incapacidade de 

exaurir na legislação ordinária todas as hipóteses passíveis de ocorrência no mundo real, de 

promover atualização da legislação com a velocidade necessária para atender às demandas 

cotidianas e de promover respostas adequadas para questões onde a técnica é preferível a política.  

Para atingir esses objetivos, as ARI foram criadas sob o formato de autarquias 

especiais, com autonomia técnico-decisória.8 Tal autonomia é instrumento destinado a saciar 

seu racional de criação, consubstanciado na promoção de certeza e estabilidade, e na garantia 

do trato técnico para as questões afetas aos setores regulados. Na medida em que as ARI 

foram criadas para serem detentoras da “última palavra” sobre questões de sua competência, é 

que as questões tratadas em seu espaço de decisão discricionária precisavam ser protegidas 

contra interferências de outros atores. 

São essas características (ampla discricionariedade e autonomia decisória para o trato 

das questões regulatórias) que tornam as ARI instituições que se diferenciam da administração 

pública tradicional e que tornam o controle exercido pelo TCU atividade passível de questinamento 

doutrinário quanto à constitucionalidade e quanto ao seu alcance. Não por acaso, dada a amplitude 

dos poderes dos burocratas reguladores e dada a dificuldade de controlá-los por paramêtros 

objetivos, é que controles não atribuídos aos tradicionais órgãos da administração pública 

foram dirigidos às ARI, submetendo-as a regramentos específicos de controle. Neste sentido, 

o PDRAE propôs mudanças no controle da institucional da Administração Pública e o fomento 

ao controle social, mediante a promoção de medidas de “governança, transparência e de 

accountability”.9 É o que sustenta Bresser Pereira, Ministro que capitaniou a implementação 

do PDRAE, ao pregar que com a substituição da forma burocrática de administração pela 

administração gerencial tornou-se necessário adaptar os aparelhos de controle: 

 
7 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.58.   
8 Ibid., p.370-373. 
9 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 

Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. (Cadernos MARE da Reforma do 

Estado, v.1). p.37. 
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enquanto a alta burocracia pública está baseada no controle por supervisão direta, 

em regulamentos precisos, e na auditoria de procedimentos, a gerencial baseia-se na 

responsabilização por resultados, na competição administrada por excelência, na 

responsabilização social e na auditoria de resultados.10 

É neste contexto que se insere a competência do TCU para exercer controle 

operacional sobre a Administração Pública, voltada para a avaliação de resultados e destinada a 

instrumentalizar o controle social mediante uma avaliação externa e independente da regulação. 

Ressalte-se que as auditorias operacionais foram instrumentos de controle concebidos no âmbito 

do New Public Management (NPM), movimento que inspirou a Reforma do Estado brasileira, 

destinados à adequar o controle da Administração Pública ao gerencialismo.11 

A posição majoritária12 na doutrina é no sentido de admitir que o TCU tem poderes 

constitucionais para fiscalizar as ARI, e qualquer outro órgão federal, em toda amplitude de 

sua ação administrativa, porque a Constituição o incumbiu de realizar controle operacional13, 

sendo seu objeto de atuação bastante amplo.14 Sendo assim, as questões regulatórias estariam 

circunscritas ao controle operacional exercido pelo TCU.15  

Dúvida relevante que se impõe é saber com que poderes pode o TCU exercer sua 

competência para o promover a fiscalização operacional das questões regulatórias. É que, 

como já dito, ao TCU foram atribuídas competências para o exercício do controle externo da 

 
10 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 

Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. (Cadernos MARE da Reforma do 

Estado, v.1). p.37. 
11 HOQUE, Zahirul (Ed.). Making Governments Accountable: The Role of Public Accounts Committees and 

National Audit Offices. Routledge Critical Studies in Public Management Book 22, 2015. eBook Kindle. 

Posição 520. 
12‘Neste sentido: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de 

Contas: possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. 

São Paulo: Malheiros, 2013. p.177-220; ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução 

do direito administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002; ROSILHO, André. Tribunal de 

Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. 
13 Constituição Federal, art. 70. 
14 Sobre o objeto da fiscalização exercida pelo TCU, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara lecionam 

que: “Objeto da fiscalização é o conjunto de fatos, atos e procedimentos da Administração Pública ou de 

terceiros que o Tribunal examina e, a seguir, avalia, positiva ou negativamente. Parametro da fiscalização é a 

referencia que o tribunal adota para avaliar positiva ou negativamente certo objeto. Produto da fiscalização 

são os atos que o Tribunal produz em decorrência dos procedimentos que realiza. A fiscalização do Tribunal 

de Contas é bem ampla no que se refere ao seu objeto e parâmetro, mas é muito condicionada quanto a seu 

produto”. Ver em: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Op. cit., p.182. 
15 Di Pietro entende que os atos regulatórios estão sob controle do TCU, a saber: “Portanto, estão sob controle 

do Tribunal de Contas e, todos os seus atos, inclusive os finalísticos, conforme disposto no art. 71, VI, da 

Constituição Federal, ao instituir competência para realização de inspeções e auditorias de natureza 

operacional nas entidades sob sua jurisdição”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O equilíbrio econômico-

financeiro e o controle das agências reguladoras. In: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O controle 

externo da regulação de serviços públicos (Seminário realizado em Brasília em outubro de 2001). Brasília: 

TCU, 2002. p.64). 
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Administração Pública em duas dimensões. Para cada dimensão lhe foram conferidos instrumentos 

diversos, dos quais serão objeto deste estudo os instrumentos de controle “recomendação” e 

“determinação”, característicos, respectivamente, do controle em dimensão colaborativa e em 

dimensão coercitiva. 

 Na fiscalização operacional das questões regulatórias, competência exercida pelo 

TCU em dimensão colaborativa, seriam cabíveis, em regra, recomendações voltadas à sugestão 

de melhorias, cuja implementação estaria sob a avaliação de sua conveniência e oportunidade 

pelos reguladores. Neste sentido, há quem diga que o TCU exerce esse controle em dimensão 

dialógica, na medida em que seu poder de interferência se daria com base no sua capacidade  

de persuasão, no diálogo com os atores envolvidos. Seria um controle, portanto, desprovido 

de coerção. 

Não obstante, constata-se16 que o TCU, no exercício da competência para fiscalização 

operacional, utiliza instrumentos destinados ao controle em dimensão coercitiva, à exemplo 

das determinações, interferindo crescentemente17 nas questões regulatórias fora dos padrões 

compatíveis com o caráter colaborativo do controle operacional.  

 
16 Para saber mais sobre as críticas à atuação do TCU junto às agências reguladoras:  

 Atuação na ANP. Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira (28) uma medida cautelar 

que impede a concessão dos dois blocos de petróleo e gás mais vantajosos entre os 70 previstos para serem 

leiloados pelo governo federal. (LIS, Laís. TCU retira blocos mais vantajosos de leilão de óleo e gás previsto 

para esta quinta. G1, 28 mar. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/tcu-retira-dois-

dos-70-blocos-de-oleo-e-gas-previstos-para-irem-a-leilao-nesta-quinta.ghtml>. Acesso em: 27 maio 2019). 

 Atuação na ANTT. TCU estabelece condições para ANTT prosseguir com concessão da Ferrovia Norte-Sul. 

(TCU estabelece condições para ANTT prosseguir com concessão da Ferrovia Norte-Sul. Portal do TCU, 20 

set. 2018. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-estabelece-condicoes-para-antt-

prosseguir-com-concessao-da-ferrovia-norte-sul.htm>. Acesso em: 27 maio 2019). 

 Atuação na ANTAQ. Por 5 votos a 3, o Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu liminarmente os 

efeitos de uma resolução da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). (PODER das agências: 

TCU suspende resolução da Antaq. Jota, 28 fev. 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/tributos-e-

empresas/concorrencia/poder-das-agencias-tcu-suspende-resolucao-da-antaq-28022018>. Acesso em: 27 

maio 2019). 

 Atuação na ANAC. Plenário do TCU mantém cautelar que restringe voos na Pampulha. (PLENÁRIO do 

TCU mantém cautelar que restringe voos na Pampulha. Portal do TCU, 25 jan. 2018. Disponível em: 

<https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/plenario-do-tcu-mantem-cautelar-que-restringe-voos-na-

pampulha.htm>. Acesso em: 27 maio 2019). 

 Atuação na ANATEL. TCU aprova celebração de tac entre anatel e telefonica Brasil. (TCU aprova 

celebração de TAC entre Anatel e Telefônica Brasil S/A (Vivo). Portal do TCU, 06 out. 2017. Disponível em: 

<https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-celebracao-de-tac-entre-anatel-e-telefonica-brasil-s-a-

vivo.htm>. Acesso em: 27 maio 2019). 
17 Sobre a expansão do TCU, Sundfeld e Arruda sustentam que: “o Tribunal de Contas vem cada vez ampliando 

sua atuação, procurando não só participar das discussões sobre as mais variadas questões de que se ocupa a 

administração, como influir de modo efetivo na alteração de comportamentos dos agentes estatais, na adoção de 

políticas públicas etc.”. Destaca-se, nesse sentido, seu crescente interesse no funcionamento da Administração, nas 

suas várias estruturas, inclusive no das agências reguladoras, buscando controlá-las tanto pelo ângulo financeiro 

quanto no estritamente administrativo, até quando se trata de matéria regulatória”. Ver em: SUNDFELD, Carlos 

Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In: 

SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p.178. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/tcu-retira-dois-dos-70-blocos-de-oleo-e-gas-previstos-para-irem-a-leilao-nesta-quinta.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/tcu-retira-dois-dos-70-blocos-de-oleo-e-gas-previstos-para-irem-a-leilao-nesta-quinta.ghtml
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-estabelece-condicoes-para-antt-prosseguir-com-concessao-da-ferrovia-norte-sul.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-estabelece-condicoes-para-antt-prosseguir-com-concessao-da-ferrovia-norte-sul.htm
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/concorrencia/poder-das-agencias-tcu-suspende-resolucao-da-antaq-28022018
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/concorrencia/poder-das-agencias-tcu-suspende-resolucao-da-antaq-28022018
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/plenario-do-tcu-mantem-cautelar-que-restringe-voos-na-pampulha.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/plenario-do-tcu-mantem-cautelar-que-restringe-voos-na-pampulha.htm
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Quem defende esse padrão de atuação do TCU, o faz sustentado no fato de que, dada a 

posição institucional do TCU, seria ele a instituição com “melhores condições para desenvolver 

uma visão sistêmica do modelo regulatório brasileiro” e para contribuir “para a disseminação 

de boas práticas de regulação”18, mitigando riscos associados às ARI, a exemplo do risco de 

captura19,20 combatendo externalidades21, como a assimetria informacional22, e promovendo 

segurança jurídica. Por outro lado, os que questionam esse modo de agir, o fazem calcados no 

argumento de que tal atuação invade a competência discricionária das ARI23 e que, ao invés 

de promover, viola a segurança jurídica.24 

 
18 “Além disso, sendo o TCU órgão que examina, sob diferentes aspectos, a atuação de agentes reguladores em 

praticamente todos os setores da economia, detém as melhores condições potenciais para desenvolver uma 

visão sistêmica do modelo regulatório brasileiro. Em conseqüência, poderá contribuir para a disseminação de 

boas práticas de regulação, independentemente do segmento em que atuam as agências”. (ZYMLER, 

Benjamin. O papel do Tribunal de Contas da União no controle das Agências Reguladoras. In: TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO. O controle externo da regulação de serviços públicos (Seminário realizado em 

Brasília em outubro de 2001). Brasília: TCU, 2002. p.34). 
19 Sobre captura, ver: BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding regulation: 

Theory, Strategy, and Practice. 2.ed. Oxford [u.a]: Oxford University Press, 2012. p 316. 
20 “Nesse contexto, insere-se a atuação do Controle Externo no processo regulatório. Busca identificar as falhas e 

as oportunidades de melhoria de procedimentos, evitando que a entidade reguladora se desgarre das fronteiras, 

impostas pela lei, que lhe marcam o legítimo âmbito de atuação, tomando decisões tecnicamente inconsistentes e 

questionáveis, não direcionadas ao implemento da finalidade legal, ou resultantes da “captura” do ente 

regulador por interesses das entidades reguladas”. (RODRIGUES, Walton Alencar. O controle da regulação no 

Brasil. Revista do TCU, Brasília, v.36, n.104, p.5-16, 2005. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/ 

index.php/RTCU/article/view/542>. Acesso em: 10 out. 2019). 
21 Para saber sobre esta e outras razões para regular, ver: BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. 

Op. cit., p.23. “There are [...] a number of well-recognized reasons commonly given for regulating. It should be 

stressed, however, that in any one sector or industry the case for regulating may well be based not on a single 

but on combinations of rationales – be these Market failure-, human rights -, or social solidarity-based.” 
22 “Um dos pilares de equilíbrio de uma relação justa entre usuários e investidores está justamente na disseminação 

ampla de informações sobre os aspectos técnicos, econômicos e sociais das concessões. Atualmente, pesa 

sobre os usuários um grande déficit de informação, deixando os órgãos de defesa dos consumidores em 

flagrante desvantagem no debate de questões relevantes, tais como as revisões tarifárias. Executando os seus 

trabalhos de fiscalização que, em regra, são públicos, está o TCU contribuindo para viabilizar o 

surgimento de um controle social realmente efetivo”. (ZYMLER, Benjamin. O papel do Tribunal de Contas 

da União no controle das Agências Reguladoras. In: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O controle 

externo da regulação de serviços públicos (Seminário realizado em Brasília em outubro de 2001). Brasília: 

TCU, 2002. p.34). 
23 “ao invés desta superioridade a priori, do controlador, é recomendável que se promova uma comparação de 

capacitações das instituições envolvidas (a autoridade administrativa controlada e a entidade de controle), 

para modular a intensidade do controle a ser aplicável nos casos concretos. A intensidade será tanto maior 

quanto mais bem posicionado estiver o controlador para solucionar a questão específica que lhe foi trazida. 

Em alguns casos, será natural que o controlador se limite a verificar a razoabilidade da decisão sob sua 

análise”. (JORDÃO, Eduardo. Por mais realismo no controle da administração pública. Revista Eletrônica 

de Direito do Estado, n.183, 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-

Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica>. Acesso em: 1.o out. 2019). 
24 “O controle ampliaria a segurança jurídica – Ao contrário do que supõe esta tese, muitas vezes a atuação do TCU 

configura verdadeira accountability overload, comprometendo a segurança jurídica, ao invés de promovê-la. 

Assim, não é raro que o TCU fundamente suas intervenções em interpretação de princípios e conceitos 

jurídicos indeterminados, bloqueando opções regulatórias assentadas em compreensão diversa das mesmas 

normas”. (JORDÃO, Eduardo; PEREIRA, Gustavo Leonardo Maia. O TCU e o risco da ‘autoidealização’. 

Jota, 06 nov. 2019. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-

e-o-risco-da-autoidealizacao-06112019>. Acesso em: 10 nov. 2019). 

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/542
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/542
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
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Metodologia e estrutura 

Para atender aos objetivos deste trabalho, qual seja o mapeamento e a análise da atuação 

do TCU nas auditorias operacionais sobre as questões regulatórias, as seguintes subquestões 

serão objeto de análise: 

a) Quais os limites do controle efetuado pelo TCU no exercício de sua competência 

para realizar fiscalizações operacionais? 

b) Quais limites a Constituição impôs ao TCU para o uso de instrumentos coercitivos, 

em especial de determinações?  

c) Como doutrina e jurisprudência vislumbram a competência do TCU para apreciar 

questões regulatórias e para dirigir determinações visando alterá-las? 

d) Como o TCU utiliza seus instrumentos de controle, em especial as recomendações e 

as determinações, para interferir nas questões regulatórias? 

Para tanto, será promovida revisão de literatura, do posicionamento jurisprudencial do 

TCU e efetuada análise qualitativa e quantitativa da atuação do TCU na avaliação de questões 

regulatórias, sendo o trabalho estruturado em quatro capítulos. Iniciaremos o trabalho com o 

capítulo O Modelo Pensado para Regulação Por Agências Independentes: Fundamentos, 

Autonomia e Mecanismos de Controle, no qual examinaremos o fenômeno da 

“agencificação” ocorrido no Brasil da década de 1990, em uma tentativa de rever suas bases 

históricas e os fatores que motivaram a criação das ARI, para buscar compreender o estatuto 

de autonomia reforçada conferido às ARI e, consequentemente, remontar o desenho pensado 

para o controle a ser exercido pelos poderes instituídos sobre elas e, sobretudo, para o controle 

institucional promovido pelas entidades de auditoria governamental. Buscar-se-á, portanto, 

entender o racional do modelo de autonomia e controle conferido às ARI, de modo a 

instrumentalizar as análises promovidas nos demais capítulo. Trata-se, portanto, de capítulo 

com orientação normativa, no “dever ser”, para a perfeita compreensão do modelo de 

“agencificação” brasileiro, nos moldes propostos pelo PDRAE. 

O capítulo O TCU e o Controle Operacional da Administração Pública será 

dedicado à análise do Tribunal de Contas da União, em especial no que se refere ao exercício 

do controle em dimensão colaborativa com enfoque no desenho pensado pela Constituição. 

Para tanto, serão analisadas as competências, a jurisdição e as dimensões do controle atribuído 

ao TCU pela Constituição, bem como o processo e o procedimento das ANOP no TCU. Nesse 

diapasão, identificar-se-ão, também, as justificativas para a existência de Instituição Superiores de 
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Controle (ISC) e analisar-se-ão os modelos estrangeiros de controle externo da Administração, 

visto que foram fonte de inspiração para o controle operacional exercido pelo TCU.  

 O capítulo O controle exercido pelo TCU sobre questões regulatórias apresentará 

as discussões doutrinárias e jurisprudenciais (acórdãos do TCU) acerca da possibilidade, e dos 

limites, do controle exercido pelo TCU sobre as ARI. Identificará, ademais, algumas práticas 

adotadas pelo TCU que sugiram interferência fora dos padrões aplicáveis ao controle em 

dimensão colaborativa, que, ao mesmo tempo, margeiam os limites da discricionariedade 

regulatória e os limites impostos pela Constituição para a atuação do TCU. 

Por fim, o capítulo A atuação do TCU nas questões regulatórias: uma análise 

empírica, coração deste trabalho, buscará mapear o modo de atuação do TCU nas ANOP sobre 

questões regulatórias, mediante a análise da totalidade dos julgamentos, trinta e quatro acórdãos, 

de ANOP realizadas em ARI e a classificação dos comandos (recomendações e determinações) 

emitidos pelo Plenário em seus julgamentos. Dos resultados obtidos, serão realizadas análises 

quantitativas e qualitativas. A análise quantitativa se debruçará sobre aspectos relativos à 

distribuição temporal, setorial e por ARI, por relatoria e por iniciativa, por tipo de comando 

emitido, em função da alternância de poder e de fatos relevantes nas ANOP e sobre seu 

processo deliberativo. A análise qualitativa se voltará ao estudo das determinações, visto que, 

“aparentemente”, fogem ao padrão previsto para as ANOP, onde serão cotejadas informações 

sobre os comandos emitidos, sobre a respectiva fundamentação constante dos votos e sobre o 

relatório da equipe técnica, com as competências atribuídas legal e doutrinariamente às ARI e 

ao TCU, buscando atribuir significado substantivo para o resultado quantitativo. A análise 

qualitativa se debruçará apenas sobre as determinações mais relevantes e críticas, não sendo 

propósito deste trabalho a exaustão de todas as questões abordadas nos julgamentos selecionados. 

Assim, este trabalho buscará contribuir com o mapeamento e com a análise da atuação 

do TCU nas ANOP sobre as questões regulatórias. Embora existam alguns trabalhos que 

versem sobre o controle exercido nas ARI pelo TCU, inclusive no que se refere às questões 

regulatórias, são poucas as pesquisas empíricas que tratam desta questão, sendo a maioria 

delas restritas à avaliação da atuação do TCU em determinado setor regulado ou restritas à 

abordagem qualitativa. Por esse motivo, entende-se relevante observar empiricamente esse 

fenômeno, de modo a mapear, qualitativamente e quantitativamente, a maneira como o TCU 

exerce o controle operacional sobre as ARI, em pesquisa que se volte a analisar a totalidade 

das ARI brasileiras. É nesse sentido que se entende a contribuição deste trabalho. 
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1 O MODELO PENSADO DE REGULAÇÃO POR AGÊNCIAS INDEPENDENTES: 

FUNDAMENTOS, AUTONOMIA E MECANISMOS DE CONTROLE 

Este capítulo buscará examinar o modelo de ARI, em especial no contexto brasileiro, 

com intuito de iluminar as características que as diferenciam das demais entidades da Administração 

Pública. Buscar-se-á, portanto, situar o momento de criação das ARI no espaço e no tempo, de 

modo a entender a racionalidade por trás da criação desses entes (seção 1.1) e compreender o 

desenho institucional proposto no âmbito da Reforma do Estado, com enfoque no modelo de 

autonomia reforçada formatado para as ARI e, sobretudo, nas soluções endereçadas para o 

exercício do controle sobre essas instituições (seção 1.2) pelos poderes constitucionalmente 

instituídos, pelas instituições de auditoria governamental e pela sociedade. Trata-se, portanto, 

de abordagem normativa, no sentido de entender como foram pensadas, como “deveriam ser”, a 

autonomia e o controle das ARI. Tal abordagem é necessária para intrumentalizar as análises, 

a serem promovidas nos capítulos subsequentes, acerca do controle exercido pelo TCU nas 

ARI com uma revisão teórica do modelo de “agencificação” implementado no Brasil, de modo 

a compreender as razões que o justificam e a adoção de providências que o sustentam.  

1.1 As Agências Reguladoras como resposta às mudanças do Estado e do Direito 

1.1.1 Do Estado Social-Interventor ao Estado Capitalista-Regulador 

O Brasil passou por diversas reformas administrativas25, surgidas como resposta aos 

problemas enfrentados pelo Estado, e que promoveram uma profusão de mudanças estruturais 

que tiveram como finalidade torná-lo capaz de enfrentar os desafios de sua época. A reforma 

de 1937, conhecida por burocrática, deu início à profissionalização do serviço público e foi 

acompanhada pelo surgimento de inúmeras entidades estatais criadas para enfrentar as 

 
25 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Os primeiros passos da reforma gerencial do estado de 1995. In: 

D’INCAO, Maria Angela; MARTINS, Hermínio Martins (Org.). Democracia, crise e reforma: estudos 

sobre a era Fernando Henrique Cardoso. São Paulo: Paz e Terra, 2010. p.171. O autor cita como marcos as 

reformas de 1937 e 1995; cita também o advento do Decreto-Lei n.o 200/67, que trouxe uma série de 

inovações para a administração pública. 
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questões apresentadas pelo surgimento de novas tecnologias e pela consequente mudança das 

estruturas socioeconômicas. Observou-se, desde então, um crescimento do Estado interventor, 

que buscava ser provedor de serviços públicos e privados. Assevera Jacques Chevallier que, a 

partir da 1.a guerra mundial, o mundo assistiu uma “ampliação contínua de sua esfera de 

intervenção, que se dilatou até recobrir completamente a sociedade”.26 O autor afirma que a 

expansão estatal, que parecia irreversível, encontrou limite no último quarto do século XX, 

quando se deparou com o fenômeno da globalização e com a crise fiscal do Estado.27 

A Globalização proporcionou um desafio ao modelo tradicional do Estado devido à 

quatro fatores: 1. desafio à concepção tradicional de soberania, por colocar o estado em um 

contexto de interdependência estrutural; 2. necessidade de reavaliar as funções estatais, posto que 

não se tem mais o controle de uma diversidade de variáveis que implicam no desenvolvimento 

socioeconômico; 3. atenuação da dicotomia público-privado; 4. fragmentação do aparelho 

estatal para responder aos desafios impostos pelas mudanças.28 Além da Globalização, a crise 

fiscal do Estado impôs aos governantes a reforma do modelo então existente, buscando obter 

respostas mais adequadas aos desafios apresentados. 

A Reforma do Estado é discutida em nível mundial desde o final da década de 70. 

Fatores socioeconômicos, o pós-guerra e a crise fiscal levaram os Estados a pensar em 

implementar um modelo de administração gerencial, voltado para o aumento da eficiência e 

da flexibilidade daburocracia. A eleição de governos conservadores nos Estados Unidos da 

América (1980) e na Grã-Bretanha (1979) trouxe à tona o conceito do managerialism, que 

contestou a antiga doutrina que preconizava o welfare-state (Estado de bem-estar social).29 

No Brasil, com a transição democrática de 84 e a consequente promulgação da 

Constituição de 1988, foi promovida uma guinada no modelo de Estado então vigente, passando 

do Estado social para um modelo capitalista de Estado e de interventor para regulador. No 

entanto, a efetiva implementação do modelo de Estado outrora escolhido teve início no governo 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, em meados da década de 90, com a criação 

do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), sob o comando do professor 

Bresser-Pereira, instituiu o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), com 

objetivo de implementar no Brasil uma administração pública gerencial. Este plano incorporou as 

 
26 CHEVALLIER, Jacques. O estado pós-moderno. Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 

2009. p.24-28. 
27 Ibid., p.28-29. 
28 Ibid., p.29-32. 
29 ABRUCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo gerencial na administração pública: um breve estudo 

sobre a experiência internacional recente. Brasília: ENAP, 1997. (Cadernos ENAP, n.10). p.9-11. 
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bases da new public management30, movimento de Reforma do Estado iniciado no Reino Unido e 

nos Estados Unidos da América, valendo-se de experiências teóricas e práticas de outros 

países, donde se destaca a ação do Estado com foco no cidadão, a descentralização da 

administração e a privatização de serviços.31 

A desestatização (ou privatização) foi um dos pilares da Reforma do Estado, que 

buscou, mediante uma série de medidas, tornar a administração pública mais eficiente e enxuta, 

trazendo emprestados conceitos da Teoria da Administração de Empresas. O enxugamento da 

máquina pública acarretou, por exemplo, a redução do número de empresas estatais federais 

de 600 para 126.32 

O Estado, que por intermédio de suas empresas públicas e sociedades de economia 

mista prestava serviços públicos e desempenhava atividades econômicas, passou de agente 

monopolista à beneficiário das atividades agora desempenhadas pelos agentes privados ou até 

mesmo concorrente, no caso das atividades onde existam estatais executoras de atividades 

reguladas. Observa-se, portanto, um aumento exponencial da complexidade das relações no 

modelo capitalista de Estado. 

Bresser-Pereira33 assevera que o processo de transferência de certas atividades da 

arena pública para a privada promoveu uma mudança na relação entre o Estado e o Mercado, 

que não mais poderiam ser vistos como alternativas em polos opostos, mas como atores 

complementares num processo de coordenação econômica. 

Como resposta aos desafios das mudanças enfrentadas pelo Estado, o modelo 

gerencial desenhado no âmbito da Reforma do Estado, além de responder à crise fiscal por 

intermédio da redução do aparelho estatal, buscou dotar a Administração Pública de um grau 

de especialização suficiente para o enfrentamento dos desafios da evolução tecnológica e do 

aumento da complexidade das relações da sociedade atual. 

 
30 Sobre o New Public Management, ver: OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventando o governo: como o 

espirito empreendedor esta transformando o setor public. Brasília: MH Comunicação, 1994. Disponível em: 

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03468a&AN=bmhsrj.000078394&lang=pt-

br&site=eds-live>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
31 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 

Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. (Cadernos MARE da Reforma do 

Estado, v.1). p.255. 
32 GUERRA, Sérgio. Regulação estatal sob a ótica da organização administrativa brasileira. In: Regulação no 

Brasil: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014. p.359. (Dados levantados no ano de 

2014).  
33 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Op. cit, p.11. 
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1.1.2 Os desafios às bases tradicionais do direito público 

Em paralelo, o direito também passou por profundas transformações, notadamente por 

um processo de constitucionalização que impôs uma releitura das normas jurídicas, superando 

conceitos e interpretações que tradicionalmente vigoraram há anos no país e no mundo. A ideia de 

que a Constituição é Lei Fundamental e goza de coercibilidade, não se revelando apenas um 

documento decorativo, estruturou um modelo hermenêutico no qual a validade do ordenamento 

jurídico e das atuações concretas dos particulares e do Estado deve passar necessariamente 

pelo filtro da norma constitucional. 

A partir daí, iniciou-se um processo de efetiva transformação do direito. No direito 

administrativo, por exemplo, conceitos tradicionais de legalidade e de supremacia do interesse 

público sobre o privado cederam lugar a considerações mais alinhadas com a realidade do Estado 

e mais consentânea com o texto constitucional. A lei perde um pouco de seu protagonismo. 

A Constituição assume esse papel central. Sai de cena a supremacia e a reserva de lei e entra 

em cena a vinculação do administrador ao Direito. 

O direito precisou se adequar para atender às necessidades de um novo modelo 

estatal, o que importou em um desafio às tradicionais bases do direito administrativo, que 

impunham uma relação de desequilíbrio, onde o estado se colocava acima de todos. 

Iniciou-se um processo de superação da ideia de supremacia apriorística do interesse 

público sobre o privado, anteriormente justificada pelo papel provedor do Estado, que preenchia 

todos os espaços da sociedade, não havendo espaço privado salvaguardado e não estando a 

sociedade civil privada de suas ingerências.34  

A finalidade a ser buscada pelo Estado nos dias atuais, ante a pluralidade de interesses, 

consiste na máxima realização dos interesses em jogo, cabendo ao Estado ponderá-los 

adequadamente.  

Para atender a demandas cada vez mais complexas, a tradicional concepção de legalidade 

precisou ser revista, ganhando conotação do princípio da juridicidade.35 Nas palavras de 

Patrícia Batista, “não sendo possível a inteira programação legal da Administração Pública 

contemporânea, é forçoso, contudo, mantê-la totalmente subordinada aos princípios e regras 

do ordenamento jurídico, especialmente no ordenamento constitucional”.36 

 
34 CHEVALLIER, Jacques. O estado de direito. Tradução de A. Pozzo. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p.80-82. 
35 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
36 Id. 
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No mundo atual, torna-se necessário dotar a Administração Pública de instrumentos 

aptos a promover respostas rápidas, dada a incapacidade do Legislativo em promover 

mudanças céleres e de tratar de questões altamente especializadas. Vem à tona a técnica da 

deslegalização, que retira do legislador o domínio da lei e confere à moderna Administração 

Pública poderes para editar normas para organizar determinados setores da economia.37 

Outro desafio, foi imposto pela necessidade da Administração observar os novos 

princípios trazidos pela reforma gerencial, emanados de um “novo olhar do direito administrativo” 

voltado para o cidadão.38 A evolução do direito administrativo trouxe os princípios da eficiência, 

confiança legítima, proporcionalidade e subsidiariedade, representando uma mitigação de 

tradicionais institutos do direito administrativo que dificultavam um gerenciamento eficaz da 

coisa pública, deslocando o direito administrativo para um lugar próximo ao direito privado.39 

1.1.3 As Agências Reguladoras como resposta às mudanças do Estado e do Direito 

Apesar de se tratar de tema recente no Brasil, o início do modelo regulatório 

americano, que nos inspirou, remonta ao final do século 19, com a criação, em 1869, de uma 

agência estadual de regulação de ferrovias (Massachusetts Board of Railroad Commissioners). 

Porém, a grande expansão das agências reguladoras, e o consequente desenvolvimento do 

Estado regulador norte-americano, surge como resposta à crise de 1929, sob a influência da 

doutrina de John Keynes, que desafiava a doutrina do laissez-faire do liberalismo econômico, 

propondo uma intervenção estatal na economia.40,41 

 
37 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

p.399-400. 
38 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2.ed. São Paulo: RT, 2003. p.315-324. 
39 CHEVALLIER, Jacques. O estado pós-moderno. Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 

2009. p.87-93.  
40 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo estado regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. São Paulo: 

Singular, 2006. p.81-85. 
41 É importante frisar que há uma diferença importante na formação do estado regulador americano e brasileiro; 

o primeiro é fruto de um desafio ao modelo liberal, onde o Estado estava praticamente ausente da economia; 

o segundo é fruto de uma necessidade de realocação do papel do Estado, posto que o Estado brasileiro 

devolveu à iniciativa privada, mediante um processo de privatização, a execução de uma série de atividades. 
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Apesar da inspiração norte-americana, a instauração o modelo regulatório brasileiro 

teve sua causa própria, qual seja a redução do papel intervencionista do estado na economia42, 

mediante um processo de privatização de empresas estatais prestadoras de serviços públicos e 

de atividades econômicas. Assevera Giandomenico Majone que o insucesso do modelo de 

intervenção mediante a propriedade estatal justifica a transferência dos serviços, públicos e 

de interesse público, à iniciativa privada ea consequente criação de agências especializadas 

para regulá-los.43  

Emerge no Brasil a regulação como novo mecanismo de intervenção estatal44, destinado 

a oferecer boas respostas para as questões concorrenciais, de continuidade e qualidade dos 

serviços prestados, de definição de preços dos serviços, dentre outras questões diretamente 

relacionadas às especificidades do mercado regulado, de forma a equacionar os interesses dos 

mais variados atores – Mercado, Estado, Consumidores e Sociedade Civil Organizada.45 Para 

atender estas novas demandas, Sergio Abranches entende como fundamental a “criação de um 

conjunto coerente, minimalista, de princípios gerais e estratégicos, que enquadrasse todas as 

iniciativas governamentais de regulação quanto à natureza, escopo, objetivo, formato institucional 

e administração da regulação”.46 Fez-se necessário, portanto, a criação de estruturas inéditas 

que pudessem responder às novas demandas sociais e econômicas em um novo modelo de 

governança, criando-se um locus decisório descentralizado, completamente diferente da 

tradicional administração piramidal.47 Esse modelo descentralizado teve sua gênese no PDRAE,  

 
42 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.267. Assim assevera o autor: “Através de desestatizações, 

privatizações e flexibilização de monopólios, o modelo de estado empresário, calcado em forte intervenção direta 

na economia, foi substituído, a partir dos anos 1990, pelo modelo de estado regulador, cuja intervenção opera-

se de modo indireto”. e prossegue: “O sucesso da aludida conversão dependia, contudo, de maciça atração do 

capital privado, e, para tanto, fazia-se imprescindível superar histórica crise de credibilidade do pais e de suas 

instituições. Ou seja: era preciso vender o Brasil com um bom negócio, garantindo aos investidores a 

manutenção dos contratos celebrados e o direito de propriedade. Nisso reside, fundamentalmente, a razão da 

escolha do modelo de agências reguladoras: entidades com grau reforçado de autonomia, investidas de 

funções técnicas e, sobretudo, imunizadas das ingerências político-partidárias”.  
43 MAJONE, Giandomenico. Do estado positivo ao estado regulador. In: MATTOS, Paulo Todescan Lessa 

(Coord.). Regulação econômica e democracia: o debate europeu. 2.ed. São Paulo: RT, 2017. p.401. 
44 Id. 
45 Para saber sobre razões para regular ver: BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding 

regulation: Theory, Strategy, and Practice. 2.ed. Oxford [u.a]: Oxford University Press, 2012. p.23 “There 

are [...] a number of well-recognized reasons commonly given for regulating. It should be stressed, however, 

that in any one sector or industry the case for regulating may well be based not on a single but on 

combinations of rationales – be these Market failure-, human rights -, or social solidarity-based.”  
46 ABRANCHES, Sérgio Henrique H. de. Reforma regulatória: conceitos, experiências e recomendações. 

Revista do Serviço Público, v.50, n.2, p.22, abr./jun. 1999.  
47 GUERRA, Sérgio. Agências reguladoras: da administração piramidal à governança em rede. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012. p.104-106. No mesmo sentido: BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p.267: “fazia-se 

imprescindível superar a histórica crise de credibilidade do país e de suas instituições”. 
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que previu a criação de agências autônomas, com competência essencialmente técnica para o 

desempenho de funções normativas, fiscalizadoras, sancionatórias ou judicantes/arbitrais48 e, 

assim, responder adequadamente às questões regulatórias complexas e sensíveis.49 

A descentralização do poder regulador buscou dotar os tomadores de decisão de um 

grau de autonomia e especialização coerente com à complexidade das questões atuais, cuja 

solução transcende a mera subsunção, o mero cotejamento entre o fato e a hipótese prevista na 

legislação ordinária. As novas questões que se apresentam, em regra, não possuem apenas 

uma resposta correta. Logo, a decisão do regulador se baseia na escolha de uma dentre várias 

soluções factíveis, de forma a balancear os múltiplos interesses envolvidos e atender aos 

princípios contidos na Constituição.50  

Assevera Sérgio Guerra que a criação das ARI teve como objetivo “criar um 

ambiente que privilegiasse certeza e estabilidade, de modo a atrair investimentos”51 para o 

processo de privatização que marcou o Brasil da década de 90.52 Essa certeza e estabilidade, 

conforme sustenta Giandomenico Majone53, advém de algumas características atribuíveis às 

ARI, dentre elas os “conhecimentos e experiência específicos e a possibilidade de assumir 

comprometimentos dotados de credibilidade política”.54 Defende o autor que “a fé na força 

dos conhecimentos e experiência específicos como motor da melhoria social [...] sempre foi 

uma fonte importante de legitimidade para os reguladores”.55 

Para atender às demandas de certeza, estabilidade e expertise técnica foram concebidas 

as ARI brasileiras, assim conceituadas por Alexandre dos Santos Aragão:  

 
48 Cfe. ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.336-341; MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. 

Pensando o controle da atividade regulação estatal. In: GUERRA, Sérgio (Coord.). Temas de direito 

regulatório. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. p.213-214. O autor inclui também as competências 

adjudicatória e de recomendação/orientação. 
49 GUERRA, Sérgio. Agências reguladoras: da administração piramidal à governança em rede. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012. p.105-106.  
50 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. 4.ed. Belo Horizonte: Forum, 2017. p.138. o autor sustenta que, com a tecnicidade do mundo 

pós-moderno, a escolha regulatória passou a ser descentralizada, sendo criada uma verdadeira “reserva 

do regulador”.  
51 GUERRA, Sérgio. Op. cit., 2012, p.106. 
52 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.267. 
53 MAJONE, Giandomenico. Do estado positivo ao estado regulador. In: MATTOS, Paulo Todescan Lessa 

(Coord.). Regulação econômica e democracia: o debate europeu. 2.ed. São Paulo: RT, 2017., 

Giandomenico. Do estado positivo ao estado regulador. In: MATTOS, Paulo Todescan Lessa (Coord.). 

Regulação econômica e democracia: o debate europeu. 2.ed. São Paulo: RT, 2017. p.401. 
54 Id. 
55 Id. 
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autarquias especiais, dotadas de considerável autonomia frente à administração 

centralizada, incumbidas do exercício de função regulatória e dirigidas por colegiado 

cujos membros são nomeados por prazo determinado pelo presidente da República, 

após prévia aprovação pelo Senado Federal, vedada a exoneração ad nutum.56 

A missão atribuída às ARI desafia as bases tradicionais da separação tripartite de 

poderes57, posto que a elas foram atribuídas competências anteriormente reservadas aos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Impôs-se um redesenho do Estado para adaptar 

os mecanismos de checks and balances58 às novas demandas socioeconômicas e aos objetivos 

fundantes da regulação: conferir certeza, estabilidade e expertise técnica no trato de questões 

afetas aos mercados regulados. 

1.2 Agências Reguladoras Independentes59: um modelo sui generis de autonomia 

e controle 

Nesta seção, analisar-se-ão os fenômenos da autonomia regulatória, do controle 

exercido sobre as ARI pelos demais poderes e do controle proposto pelo PDRAE. Isto porque 

não se pode pensar no modelo de ARI sem olhar em conjunto seus objetivos de criação (seção 

1.1.3) e a relação deles com sua autonomia e com o controle sobre elas exercido. É que o 

PDRAE pensou o modelo de ARI como “uma série de trade offs” entre autonomia (delegação), 

controle (responsabilização) e eficiência.60  

 
56 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.283. 
57 As autoridades ou agências independentes quebram o vínculo de unidade no interior da administração 

pública, pois a sua atividade passa a situar-se em esfera jurídica externa à da responsabilidade política do 

governo. Caracterizadas por um grau reforçado da autonomia política de seus dirigentes em relação à chefia 

da administração central, as autoridades independentes rompem o modelo tradicional de recondução direta de 

todas as ações administrativas ao governo (decorrente da unidade da administração). Passa-se, assim, de um 

desenho piramidal para uma configuração policêntrica. (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito 

administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.259). 
58 Sobre o assunto, consultar: HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. Os artigos federalistas: 

artigos 47-51. Revista de Informação Legislativa, v.48, n.192, p.125-136, out./dez. 2011. 
59 Sobre a “independência” das agências reguladoras, Cushman assim tratou do tema: “At the outset of this 

study it was stated that when the term independent’ was applied to our regulatory commissions it meant that they 

were outside the executive departments. The word did not imply freedom from supervision or control, but 

merely indicated location in the governamental structure. It now becomes important to discuss the independence 

of these commissions in the sense of their freedom the from accountability to any other department of the 

government. How free are the from outside control?” e prossegue: “The independent regulatory 

commissions occupy na anomalous position in the matter of independence and responsibility”. (CUSHMAN, 

Robert E. The independent regulatory commissions.New York: Orford University Press, 1941. p.667). 
60 MELO, Marcus André B. C. Política regulatória: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Informação 

Bibliográfica em Ciências Sociais, n.50, p.7-44, 2000. 
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O modelo brasileiro de regulação por ARI iniciado na década de 1990 seguiu a 

experiência internacional. O Brasil assistiu à criação sucessiva de onze61,62 agências reguladoras 

setoriais, desde então. Para o desempenho de uma ampla gama concentrada de funções públicas, 

que, como visto anteriormente, desafiam o modelo tradicional de separação de poderes, às 

ARI e aos seus dirigentes foram dadas certas garantias não extensíveis aos demais órgãos da 

Administração Pública, como autonomia reforçada e mandato fixo. Tais garantias decorrem do 

regime jurídico especial aplicável às ARI, que as coloca em posição institucional diferenciada 

em relação às demais instituições da Administração Pública, visando promover um ambiente 

que garanta segurança jurídica e trato técnico para as questões regulatórias, objetivos que 

embasaram o modelo de regulação por ARI implementado no Brasil.  

Além disso, para atingir o modelo de autonomia pensado à época da Reforma do 

Estado, que buscava uma maior eficiência no trato das questões regulatórias, foi necessário 

repensar as bases do controle a ser exercido sobre elas. É que, para conferir às ARI capacidade 

decisória diferenciada, se fazia necessário diferenciar, também, o modo como os outros 

atores, estatais ou não, deveriam exercer seu controle sobre elas. Neste sentido, a Reforma do 

Estado e a “Reforma do Controle” foram pensadas em conjunto no PDRAE.  

Por isso, ao projetar a criação das ARI como entidades autonômas, o PDRAE previu 

duas grandes mudanças no sistema de controle estatal. A primeira delas se volta ao controle 

exercido pelas instituições de auditoria estatais63, que deveria preferencialmente se voltar aos 

resultados, ao invés de se dirigir aos procedimentos; a outra, trata do fomento ao controle 

social, mediante a promoção de medidas de “governança, transparência e de accountability".64 

Tratava-se de uma tentativa de rompimento com o modelo de administração anterior, a  

 
61 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), instituída pela Lei n.o 9.427, de 26.12.96;  

 Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), instituída pela Lei n.o 9.472, de 16.07.97; 

 Agência Nacional do Petróleo (ANP), instituída pela Lei n.o 9.478, de 06.08.97; 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), instituída pela Lei n.o 9.782, de 26.01.99; 

 Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), instituída pela Lei n.o 9.961, de 28.01.00; 

 Agência Nacional de Águas (ANA), instituída pela Lei n.o 9.984, de 17.07.00;  

 Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), criada pela Lei n.o 10.233, de 05.06.01; 

 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), criada pela Lei n.o 10.233, de 05.06.01; 

 Agência Nacional de Cinema (ANCINE), criada pela Medida Provisória n.o 2.228-1, de 06.09.01; 

 Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), criada pela Lei n.o 11.182, de 27.09.05; 

 Agência Nacional de Mineração (ANM), criada pela Medida Provisória n.o 791/17.  
62 Importa salientar que oito das dez agências reguladoras foram criadas no governo do Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso, responsável por implementar o PDRAE; as demais agências foram criadas, no 

governo do Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e Michel Temer.  
63 Exercidos na esfera federal pela Controladoria-Geral da União – “CGU” e pelo TCU. 
64 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 

Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. (Cadernos MARE da Reforma do 

Estado, v.1). p.37. 
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“administração pública burocrática”, cujo foco no controle sobre processos norteava as 

instituições de auditoria estatais. Ao direcionar a atuação dos órgãos de controle para os 

resultados da atuação estatal e induzir o controle social, o PDRAE estava a prestigiar uma 

atuação estatal com foco no cidadão cliente. É o que se depreende da leitura do trecho a seguir: 

A administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e 

como cliente dos seus serviços. Os resultados da ação do Estado são considerados 

bons não porque os processos administrativos estão sob controle e são seguros, 

como quer a administração pública burocrática, mas porque as necessidades do 

cidadão cliente estão sendo atendidas.65 

Além do deslocamento do foco dos controles, internos e externos, exercidos sobre a 

administração, dada posição institucional diferenciada conferida pela lei às ARI, o modo 

como elas se relacionam com os Poderes Executivo e Legislativo e, consequentemente, o 

modo como estes poderes exercem controle sobre elas também merece destaque. É que, 

embora sejam dotadas de autonomia para exercer amplas competências, antes atribuíveis ao 

Parlamento e ao Chefe do Poder Executivo, as ARI se submetem aos controles destes poderes, 

ainda que de maneira diferenciada em relação às demais instituições da Administração Pública.  

A seguir, serão analisados separadamente as questões referentes à autonomia das 

ARI, ao controle exercido sobre elas pelos demais poderes e ao deslocamento no foco do 

controle estatal, nos termos pensados pensados pelo PDRAE.  

1.2.1 Autonomia66 das ARI: regime jurídico e posicionamento institucional diferenciados 

As ARI foram criadas como Autarquias sob Regime Especial67, numa tentativa clara 

de diferenciá-las das autarquias previstas no Decreto n.o 200/1967, que entende autarquias 

como “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita 

 
65 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/ 

documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf >. Acesso em: 10 out. 2019).  
66 Embora o objetivo deste capítulo seja remontar as bases sobre as quais foi estabelecida autonomia e controle 

da ARI, cumpre salientar que doutrina aponta para a existência de diversas tentativas de interferir nas 

dimensões da autonomia atribuídas pela Reforma do Estado às ARI. Ver sobre em: JORDÃO, Eduardo; 

RIBEIRO, Mauricio Portugal. Como desestruturar uma agência reguladora em passos simples. Revista 

Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v.3, n.1, p.180-209, 2017. 
67 A expressão foi usada pela primeira vez na lei de criação da ANEEL, e depois foi reproduzida nas leis de 

criação das demais agências. “Art. 1.o É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 

autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito 

Federal e prazo de duração indeterminado”. (Lei n.o 9.427, de 26 de dezembro de 1996). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.427-1996?OpenDocument
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próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu 

melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”.68 Mas o que significa 

esse Regime Especial? O que, de fato, torna as agências entidades diferentes das demais? 

A autonomia “multifacetária”69 e concentração de funções públicas são as características que 

conferem às agências reguladoras tal regime diferenciado.70 Para Gustavo Binenbojm71, os 

aspectos que caracterizam a autonomia das ARI são a autonomia política de seus dirigentes e 

sua autonomia técnica e decisional, gerencial, administrativa e financeira.72 

A autonomia política é uma característica importante das ARI e tem como objetivo 

dotar os reguladores de segurança para tomar decisões não influenciáveis pelo calendário 

político-eleitoral, cuja lógica decisória é de curto-prazo73, e comprometer-se com soluções de 

longo prazo, necessárias, por exemplo, nos projetos de infraestrutura. É no mandato fixo que 

reside o principal mecanismo de afastamento dos reguladores das pressões político partidárias. 

Neste sentido, Sundfeld indica que “o fator fundamental para garantir a autonomia da agência 

parece estar na estabilidade dos dirigentes”74.75 Em outras palavras, é vedado ao chefe do 

Poder Executivo a exoneração ad nutum dos dirigentes de agência, o que os confere proteção 

especial para o exercício de seu mandato. O controle formal do Presidente da República sobre 

o mandato dos diretores e conselheiros dos entes regulatórios resume-se ao ato de indicação e 

recondução, quando o estatuto assim permitir. Ressalte-se a existência de procedimento 

preestabelecido para escolha e nomeação dos dirigentes das ARI, em um processo complexo 

de indicação que envolve o chefe do Poder Executivo76 e o Senado Federal.77 

 
68 Decreto n.o 200/1967, art. 5.o. 
69 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. A intervenção do Congresso Nacional na autonomia das agências 

reguladoras. Revista Estudos Institucionais, v.5, n.2, p.586-614, 2019. 
70 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.270. 
71 Id. 
72 Alexandre Aragão sustenta que “o que caracteriza as agências reguladoras é a independência ou autonomia 

reforçada que possuem em relação aos poderes centrais do Estado e, em especial, frente à Administração 

Pública Central”. (ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito 

administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.351). 
73 A cada 2 anos o Brasil alterna o calendário eleitoral entre eleições municipais, estaduais e federais. 
74 SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às agências reguladoras. In: Direito administrativo econômico. 

Malheiros: São Paulo, 2000. p.88. 
75 Sobre estabilidade dos dirigentes das ARI, ver: Lei n.o 9.986/2000: Art. 6. Ver tb: ADIN n.o 1949/RS 

ajuizada pelo Governador do Rio Grande do Sul contra Lei Estadual n.o 10.931/97, que estabelecia 

estabilidade provisória(mandato) aos dirigentes da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados do Rio Grande do Sul.  
76 Observou-se que, com o tempo, o poder de nomeação atribuído por lei ao Presidente da República vêm sendo 

utilizado como um mecanismo de interferência nas agências. Para saber mais: BATISTA, Mariana. 

Mensurando a independência das agências regulatórias brasileiras. Planejamento e Políticas Públicas, v.36, 

p.231, jan./jun. 2011. “Nesse sentido, quando uma agência permanece por muito tempo sem um ou mais 

diretores, o funcionamento da agência reguladora como um todo é prejudicado. Assim, a vacância na 
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É na dimensão da autonomia técnico-decisória78 que reside a competência das ARI 

para o trato das questões regulatórias. Tal autonomia é instrumento destinado a saciar seu 

racional de criação, qual seja a promoção de certeza e estabilidade e a garantia do trato 

técnico das questões afetas aos setores regulados. Na medida em que as ARI foram criadas 

para serem detentoras da “última palavra” sobre questões de sua competência, é que as 

questões tratadas em seu espaço de decisão discricionária precisavam ser protegidas contra 

interferências de outros atores, sobretudo do Poder Executivo. Neste sentido, sustenta-se que 

não caberiam recursos hierárquicos impróprios contra decisões adotadas pelos reguladores.  

É na dimensão de autonomia técnico-decisória que parece residir a competência para 

o desempenho da gama de funções públicas atribuídas às ARI, “normalmente distribuídas entre os 

poderes do Estado”.79 São as ARI, dotadas de ampla competência discricionária para responder às 

questões regulatórias complexas e sensíveis80 e desempenhar funções normativas, fiscalizadoras, 

sancionatórias ou judicantes/arbitrais.81 

Outros aspectos da autonomia das ARI, embora não estejam circunscritos ao recorte 

deste trabalho, caso dos aspectos financeiro e orçamentário82, gerenciais e administrativos, são 

fundamentais para que as ARI fossem pensadas como instituições verdadeiramente autonomas. 

É que não parece razoável conceber como autonoma instituição que necessite “bater à porta” 

 

diretoria das agências pode ser considerada mecanismo de interferência no funcionamento da agência, ou 

ainda, de enfraquecimento da agência ou de diminuição de sua capacidade decisória”. 
77 Cfe. Lei n.o 9.986/2000:Art. 5.o O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os demais 

membros do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros, de reputação ilibada, formação 

universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados, 

devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado 

Federal, nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal. Parágrafo único. O Presidente 

ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente será nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes 

do Conselho Diretor ou da Diretoria, respectivamente, e investido na função pelo prazo fixado no ato de 

nomeação. 
78 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.370-373. 
79 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.270-273. 
80 GUERRA, Sérgio. Agências reguladoras: da administração piramidal à governança em rede. Belo Horizonte: 

Fórum, 2012. p.105-106.  
81 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Op. cit., p.336-341. 
82 A questão da autonomia financeira e orçamentária é alvo de controvérsias fático-doutrinárias, uma vez que as 

verbas arrecadadas pela agência são depositadas no Caixa único da União e que o orçamento pode ser 

contingenciado pelo poder central.  

 O próprio controle orçamentário das agências reguladoras, recurso que, sem nenhuma dúvida, confere grande 

poder aos políticos eleitos para disciplinar as atividades dessas burocracias, já que implica a possibilidade de 

conceder ou bloquear os fundos necessários ao exercício do rulemaking sob condições adequadas. Quanto a 

essa modalidade de controle, deve-se atentar que nos EUA as atribuições fundamentais relacionadas à 

definição e aprovação do orçamento dos diversos órgãos integrantes da administração pública cabem ao 

Poder Legislativo. (MEIRELLES, Fernanda; OLIVA, Rafael. Delegação e controle político das agências 

reguladoras no Brasil. RAP, Rio de Janeiro, v.40, n.4, p.545-565, jul./ago. 2000).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art52iiif
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de outros poderes para obter verbas financeiras para o exercício de suas atividades, ou que 

necessite de autorização para definir o modo como aloca seus recursos.83 

1.2.2  O Controle exercido sobre as questões regulatórias 

The word [INDEPENDENT] did not imply freedom from supervision or control, but 

merely indicated location in the governamental structure. It now becomes important 

to discuss the independence of these commissions in the sense of their freedom the 

from accountability to any other department of the government. How free are the 

from outside control?84 

É com o questionamento trazido por CUSHMAN que nortear-se-ão as análises das 

seções subsequentes. Quão livres são as ARI do controle dos demais atores?85 Os termos 

“autonomia” e “independência”, normalmente atribuídos às ARI, não significam que elas foram 

modeladas para serem instituições sem controle e sem supervisão, mas que elas deveriam 

submeter-se à controles diferentes dos tradicionalmente aplicáveis à Administração em geral. 

É que, para garantir que fossem as detentoras da “última palavra” no trato das questões 

regulatórias, ajustes no modelo tradicional de controles foram necessários. Neste sentido, 

operou a “reforma do controle” proposta pelo PDRAE. Importa salientar que, ao propor uma 

“Reforma do Controle”(seção 1.2), o PDRAE se dirigia tão-somente ao controle exercido pelas 

instituições de auditoria sobre a “Administração Gerencial”, caso do controle exercido pelo 

TCU sobre as ARI, e ao controle social sobre elas. Entretanto, entende-se necessário para a 

melhor compreensão dos argumentos de pesquisa, trazer também algumas notas sobre o 

controle exercido pelos poderes eleitoralmente instituídos sobre as ARI. Isto porque, as 

diferentes espécies e instâncias de controle (sociedade, instituições, poderes etc), em alguma 

medida, se complementam.  

Ressalte-se, que as análises destinar-se-ão, exclusivamente, ao estudo do controle 

exercido sobre as questões regulatórias e, consequentemente, sobre as dimensões da autonomia 

que o limitam. Isto porque, o desenho de pesquisa foi projetado para entender como o TCU, 

 
83 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.352. Sustenta o autor que “as leis instituidoras das agências lhes 

asseguram autonomia financeira, através da titularidade das chamadas taxas regulatórias; e orçamentária, 

através do envio da proposta de orçamento ao Ministério ao qual é vinculada”. 
84 CUSHMAN, Robert E. The independent regulatory commissions.New York: Orford University Press, 

1941. p.666- 667. 
85 Id. 
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enquanto instituição de auditoria estatal, exerce seu controle sobre as questões regulatórias 

manejadas pelas ARI. Portanto, o controle sobre as questões orçamentárias e financeiras, por 

exemplo, não serão objeto da análise a seguir consignada.  

1.2.2.1 Controle exercido sobre as ARI pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário  

Entidades Autárquicas que são, as ARI são entes integrantes da administração indireta e 

estão situadas no âmbito do Poder Executivo Federal.86 São, portanto, autônomas “em relação 

ao chefe do Poder Executivo (e aos seus subordinados)”, mas “não em relação ao Poder 

Executivo em si”.87 Trata-se de arranjo que configura o Poder Executivo com um “perfil 

organizacional pluralista”88, desafiando as noções de hierarquia do modelo napoleônico. 

Como tratado na seção 1.1.3, trata-se de modelo destinado a alocar o poder decisório nas 

mãos da burocracia, para o trato de questões onde a técnica é preferível à política, motivo pelo 

qual a legislação atribuiu às ARI e aos reguladores uma série de medidas protetivas que 

resultam na sua autonomia (seção 1.2.1). Esse estatuto de autonomia, nos moldes pensados no 

âmbito da Reforma do Estado, não confere às ARI poderes absolutos, de modo que sua 

atuação, mesmo no modelo hipotético desenhado no PDRAE, é sindicável, em alguma medida, 

pelo Presidente da República, pelo Parlamento e pelo Judiciário. As restrições impostas ao 

controle exercido pelo Presidente da República foram as mais severas, cabendo-lhe, tão-

somente, o controle do processo de indicação, e, em alguns casos, a recondução, dos dirigentes 

das ARI (seção 1.2.1), sendo-lhe vedada a possibilidade de exoneração ad nutum daqueles 

dirigentes. Tais limitações, se destinavam a garantia da “independência técnica decisional” 

das ARI, ao menos em relação ao Presidente da República. Neste sentido, buscava-se garantir 

que a “última palavra” nos mercados regulados fosse da burocracia.89  

 
86 No modelo americano de regulação, as ARI são tratadas como integrantes do Estado Administrativo, não 

vinculadas à nenhum outro poder. Para saber mais, ver: GUERRA, Sérgio. Separação de poderes, executivo 

unitário e estado administrativo no Brasil. Revista de Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v.3, n.1, 

p.123-152, jun./jul. 2017. 
87 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.365. 
88 Id. 
89 Ao longo do tempo, entretanto, doutrina aponta uma série de medidas adotadas pelo Poder Executivo que 

atentam contra as dimensões da autonomia atribuídas pela Reforma do Estado às ARI. Ver sobre em: 

JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Mauricio Portugal. Como desestruturar uma agência reguladora em passos 

simples. Revista Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v.3, n.1, p.180-209, 2017.  
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O controle exercido pelo Parlamento 

A literatura indica que o controle exercido pelo Parlamento sobre as ARI pode se dar 

de quatro maneiras.90 A primeira maneira de controle das ARI exercida pelo Parlamento se 

relaciona com sua competência para definir em lei o escopo de atuação das ARI; a segunda se 

refere à sua função de fiscal da atuação do Poder Executivo e, consequentemente, das 

instituições que a ele se integram91; a terceira é exercida quando as ARI exorbitam “do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”92; e, a última, se refere à possibilidade 

de o Parlamento legislar em matéria da esfera de competência das ARI. 

É o Parlamento a fonte da atribuição das competências das ARI, na medida em que 

estas decorrem da lei. Constam das leis de criação de cada ARI (leis-quadro), seu escopo de 

sua atuação (broad delegations), que delimita a competência dos reguladores aos limites lá 

estabelecidos. Neste sentido, o Parlamento exerce importante controle sobre as atividades das 

ARI, ao indicar sob quais quadros restará circunscrita sua atuação.  

Frise-se que são marcas características das leis instituidoras das ARI a sua abertura e 

abstração, que conferem à elas espaço decisório amplo, resultando em maior discricionariedade 

para a concretização da lei. Esta é uma questão característica do Estado regulador (seção 1.1), 

sendo um desafio às concepções tradicionais do princípio da legalidade. Isto porque, dada a 

abstração dos dispositivos legais, a sua concretização depende do exercício de atividades que 

eram antes atribuíveis ao chefe do Poder Executivo e ao próprio Parlamento(seção 1.2.1). 

Cumpre salientar, portanto, que “o grau de autonomia e discricionariedade que será atribuído 

às agências”93, depende da escolha do Parlamento. Neste sentido, é que se pode afirmar que o 

principal instrumento de controle do Parlamento sobre as atividades das ARI resulta da sua 

competência legiferante, que o confere poderes para criá-las, alterar suas competências e 

regras de funcionamento ou, até mesmo, extinguí-las.94 Neste Sentido, é que Alexandre dos 

Santos Aragão conclui que “a autonomia das agências reguladoras frente ao Poder Legislativo é 

diminuta, mantendo-se sempre a possibilidade de interferência do legislador, seja para alterar 

o regime jurídico da agência reguladora, ou mesmo para extingui-la”.95  

 
90 MEIRELLES, Fernanda; OLIVA, Rafael. Delegação e controle político das agências reguladoras no Brasil. 

RAP, Rio de Janeiro, v.40, n.4, p.555, jul./ago. 2000. 
91 Constituição Federal, art. 49, X. 
92 Constituição Federal, art. 49, V. 
93 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. A intervenção do Congresso Nacional na autonomia das agências 

reguladoras. Revista Estudos Institucionais, v.5, n.2, p.591, 2019. 
94 Sobre tentativas do Parlamento para interferir nas ARI, ver: Ibid., p.586-614. 
95 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.358. 
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A segunda maneira de controle que o Parlamento pode exercer sobre as ARI se refere ao 

exercício de sua missão constitucional de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo96.97 

Outro modo de controle realizado sobre as ARI pelo Parlamento é exercido em função 

da previsão constante do artigo 49, V, da Constituição, que atribui ao Parlamento o poder para 

sustar, por decreto legislativo, os atos normativos que exorbitam dos poderes atribuídos por 

Lei. Trata-se de instrumento de controle político posterior da produção normativa das ARI, 

destinado à “mitigar os riscos decorrentes da concentração de poderes normativos e executivos 

nas mãos da Administração Pública, contra arbitrariedades”.98 

A última forma de controle das ARI atribuída ao Congresso Nacional está na possibilidade 

deste legislar em assunto de competência atribuída por lei às ARI, ou, até mesmo, usar de sua 

competência legiferante para, “uma vez editada uma política ou regulamentação em 

desconformidade com os interesses dos políticos”99, legislar “diretamente sobre a matéria, 

revogando o ato normativo anterior (overruling)”.100 Esta parece ser a medida mais polêmica, 

vez que atenta contra o racional de descentralização do poder decisório às ARI e contra o pré-

compromisso101 do Parlamento com o Mercado. Por este motivo, parte da doutrina sustenta 

existir um espaço decisório reservado ao regulador102, que o protegeria contra este tipo de 

interferência. Entretanto, é difícil pensar a existência em um sistema democrático de alguma 

 
96 Constituição Federal, art. 49, X. 
97 MEIRELLES, Fernanda; OLIVA, Rafael. Delegação e controle político das agências reguladoras no Brasil. 

RAP, Rio de Janeiro, v.40, n.4, p.560, jul./ago. 2000. A autora indica que “a falta de regulamentação sobre a 

forma de exercício desse monitoramento pode representar um entrave para a maior atuação dos parlamentares”. 
98 GUERRA, Sérgio; SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. Controle político da atividade normativa das 

agências reguladoras no Brasil. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, v.9, n.3, p.412, 2018. 
99 MEIRELLES, Fernanda; OLIVA, Rafael. Op. cit., p.555. 
100 Id. 
101 MELO, Marcus André B. C. Política regulatória: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de 

Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n.50, p.7-44, 2000. O autor enxerga a delegação legislativa 

para as ARI: “como estratégias de ‘pré-compromisso’ de governantes em relação a escolhas intertemporais, 

ou seja, escolhas sobre situações futuras. Indivíduos racionais podem escolher limitar suas próprias escolhas 

no futuro antecipando seu próprio comportamento irracional ou miópico. Essa irracionalidade pode assumir 

a forma de paixões políticas ou de limitações na forma como os indivíduos fazem escolhas intertemporais. 

Os incentivos do mercado político levam os atores políticos a utilizarem uma alta taxa de desconto ao 

comparar benefícios futuros com benefícios presentes. Assim, em virtude da estrutura de incentivos em que 

operam, legisladores racionais são levados a preferir benefícios menores no curto prazo a benefícios maiores 

no longo prazo. Da mesma forma que Ulisses amarrou-se ao mastro do navio para não ser seduzido pelo 

canto das sereias, legisladores racionais podem escolher limitações ao exercício de sua vontade soberana 

(Elster, 1995). Ou seja, podem recorrer à delegação através de legislação que exige supermaiorias para ser 

alterada como um mecanismo de autodefesa, um pré-compromisso que assumem em relação ao futuro”. 
102 Sobre a reserva do regulador, ver: FONSECA, Francisco José Defanti. Reserva de regulação da administração 

pública. In: GUERRA, Sérgio. (Org.). Teoria do estado regulador. Curitiba: Juruá, 2016. v.2. p.131-162. 
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vedação, excetuadas as previstas na Constituição, ao poder de legislar dos Parlamentares 

eleitos pelo povo.103 

Em resumo, diferentemente das restrições impostas pela Reforma do Estado ao controle 

das ARI exercido pelo Poder Executivo, o Parlamento goza de um plexo de instrumentos 

destinados a interferir na seara regulatória. 

O Controle exercido pelo Poder Judiciário  

A unidade de jurisdição e a inafastabilidade do controle judicial104 afastam qualquer 

interpretação de autonomia das ARI em relação ao Poder Judiciário. Não obstante o relevante 

papel desempenhado pelas ARI, vale lembrar que, em um Estado de Direito, toda e qualquer 

função, ainda que altamente complexa, encontra limite no direito, de sorte que é sindicável 

pelo judiciário a atuação dos reguladores. Entretanto, mesmo reconhecendo-o como legítimo para 

apreciação de questões regulatórias, dadas suas características, notadamente sua complexidade 

técnica e, consequentemente, a falência de parâmetros objetivos para seu controle105, existe 

doutrina que aponta para a necessidade de deferência judicial (Chevron doctrine)106 às 

escolhas regulatórias. Trata-se do reconhecimento de que grau de intensidade do controle 

judicial deve ser reduzido na medida em que a subjetividade, a complexidade e a politicidade 

das matérias envolvidas forem aumentando.107 Não se trata, entretanto, de autonomia frente ao 

judiciário, mas de teoria que prega uma autocontenção voluntária do Poder Judiciário.  

1.2.2.2 Controle na Reforma do Estado 

A autonomia das ARI, ao mesmo tempo que confere aos reguladores garantias para 

tomada de decisões imunes aos “constrangimentos da conexão eleitoral”108, mediante seu 

 
103 Posicionamento contrário a esta hipótese, ver em: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 5501 DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/dl/stf-acordao-fosfoetanolamina.pdf>. Acesso em: 27 maio 2019. 
104 Constituição Federal, 5.o, XXXV – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito”. 
105 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.241. 
106 Sobre a Chevron Doctrine, ver: SILVEIRA, Andre Bueno da. Doutrina Chevron no Brasil: uma alternativa à 

insegurança jurídica. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.276, p.109-146, set./dez. 2017.  
107 BINENBOJM Estudos de direito público: artigos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p.123-125.  
108 MELO, Marcus André. A política da ação regulatória: responsabilização, credibilidade e delegação. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, v.16, n.46, p.56-68, 2001. 
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“isolamento decisório”109, suscita debates acerca da falta de legitimidade e da fragilidade nos 

controles exercidos sobre esta nova burocracia estatal.  

A mudança no aparelho do Estado foi fruto do reconhecimento de que o modelo 

anterior de administração não trazia bons resultados. Neste sentido, o PDRAE diagnosticou que 

o sistema anterior, de administração burocrática, ao “limitar-se a padrões hierárquicos rígidos e ao 

concentrar-se no controle dos processos e não dos resultados, revelou-se lento e ineficiente para a 

magnitude e a complexidade dos desafios que o País passou a enfrentar diante da globalização 

econômica”.110 Para solução destes problemas, o PDRAE propôs um voto de confiança na 

burocracia, ao dotá-la de uma gama ampla de poderes, antes atribuíveis ao Parlamento e ao 

Presidente da República, para o trato de questões regulatórias, buscando melhores resultados. 

Entretanto, tamanha concentração de funções nas mãos de um mesmo ente (ARI), conforme 

asseveram Natasha Schmitt Caccia Salinas e Fernanda Martins, envolve um “risco principal”, 

qual seja a perda da garantia de que os resultados “das políticas públicas atendam aos seus 

interesses” dos políticos “e aos interesses de seus constituintes”.111  

Marcus Melo desenha a questão como “uma série de trade offs entre delegação, 

responsabilização e eficiência”112, e indica a responsabilização como “a variável decisiva: alta 

delegação sem responsabilização gera ineficiência. Baixa delegação sem responsabilização 

implica ineficiência”.113  

Portanto, dadas as características diferenciadas das ARI, fazia-se necessário estabelecer 

um sistema de responsabilização (controle) diferenciado. Novos “instrumentos de accountability 

precisaram ser repensados”, de modo a mitigar os riscos à sociedade e à democracia.114 Neste 

sentido, o PDRAE previu o deslocamento de foco do controle estatal dos procedimentos para o 

controle dos resultados e o fortalecimento do controle social, mediante a promoção de medidas de 

“governança, transparência e de accountability’.115Portanto, duas foram as providências pensadas.  

 
109 MELO, Marcus André. A política da ação regulatória: responsabilização, credibilidade e delegação. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, v.16, n.46, p.56-68, 2001. 
110 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/ 

documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf >. Acesso em: 10 out. 2019).  
111 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; MARTINS, Fernanda. Os mecanismos de participação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Revista Brasileira de Políticas Públicas, v.8, n.3, p346, 2018. 
112 MELO, Marcus. Op. cit., p.59. 
113 Ibid., p.60. 
114 PÓ, Marcos Vinicius; ABRUCIO, Fernando Luiz. Desenho e funcionamento dos mecanismos de controle e 

accountability das agências reguladoras brasileiras: semelhanças e diferenças. RAP, Rio de Janeiro, v.40, 

n.4, p.685, jul./ago. 2006.  
115 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 

Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. (Cadernos MARE da Reforma do 

Estado, v.1). p.37. 
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A primeira delas se destina a instrumentalizar a sociedade para o controle da burocracia; a 

segunda se refere à mudança de foco nas auditorias públicas, que deveriam direcionar a sua 

atuação para o controle de resultados. 

É o controle social instrumento destinado a legitimar116 as decisões tomadas pelas ARI. 

Neste sentido é que foram “instituídos mecanismos de participação como forma de suprir o 

déficit democrático e os riscos de captura destes órgãos reguladores”117, de maneira a tornar 

as ARI permeáveis “à maior participação dos agentes privados e/ou das organizações da 

sociedade civil”118, “num contexto de ampliação dos espaços democráticos”119, onde o cidadão 

[...] é quem dá legitimidade às instituições e que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos 

serviços prestados pelo Estado”.120 Aliás, uma das bases da Reforma do Estado foi enxergar o 

cidadão como cliente do Estado, como titular de uma série de necessidades a serem atendidas. 

Ao enxergar o cidadão como cliente, o PDRAE previu que para a modernização do Estado seria 

necessário criar mecanismos destinados a viabilizar a participação do cidadão no processo de 

“definição, implementação e avaliação da ação pública”.121 

Alguns mecanismos de participação da sociedade foram concebidos, a exemplo das 

audiências públicas, da criação das Ouvidorias, da existência de mecanismos de transparência 

etc.122 Ao longo dos anos que se sucederam à reforma iniciada nos anos 1990, observaram-se 

inúmeras iniciativas123 de fortalecimento do controle social sobre o sobre atos da burocracia. 

São estas, as “arenas formais nas quais é dada a oportunidade aos membros da sociedade de 

influenciar uma ação regulatória específica”.124 

 
116 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; MARTINS, Fernanda. Os mecanismos de participação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Revista Brasileira de Políticas Públicas, v.8, n.3, p344, 2018. 
117 Ibid., p.347. 
118 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/ 

documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf >. Acesso em: 10 out. 2019). 
119 PÓ, Marcos Vinicius; ABRUCIO, Fernando Luiz. Desenho e funcionamento dos mecanismos de controle e 

accountability das agências reguladoras brasileiras: semelhanças e diferenças. RAP, Rio de Janeiro, v.40, 

n.4, p.670, jul./ago. 2006. 
120 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/ 

documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf >. Acesso em: 10 out. 2019). 
121 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/ 

documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf >. Acesso em: 10 out. 2019). 
122 Sobre mecanismos de participação da sociedade nas ARI, ver: PÓ, Marcos Vinicius; ABRUCIO, Fernando 

Luiz. Op. cit. 
123 A Lei n.o 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos), a Lei n.o 12.527/2011 (Lei de 

Acesso à Informação), o Portal da Transparência da CGU, as páginas de transparência pública de cada 

entidade do poder executivo, e a realização de audiências públicas pelas agências reguladoras são exemplos 

do fortalecimento do controle social, mediante a promoção da transparência. 
124 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; MARTINS, Fernanda. Op. cit., p.347. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument


 40 

A outra providência desenhada pelo PDRAE foi o deslocamento do foco do controle 

institucional, a exemplo do controle efetuado pelo TCU, exercido sobre a nova burocracia, que 

deveria se voltar para apreciação dos resultados, e não sobre procedimentos. Tal providência 

reside em dois principais motivos: o reconhecimento de que o controle sobre procedimentos, 

exercido no modelo burocrático de administração, não é capaz de promover e aferir a eficiência 

da gestão pública; e de que a ampla discricionariedade do administrador público gerencial, 

tornava frágeis os parâmetros sob os quais as instituições de controle promoveriam suas 

análises. Propunha, portanto, uma espécie de “reforma do controle”, coerente com os novos 

objetivos do Estado que se estava a reformar, que visava uma entrega de melhores serviços 

aos cidadãos. Neste sentido, propunha o PDRAE a reflexão de que os “resultados da ação do 

Estado são considerados bons não porque os processos administrativos estão sob controle e 

são seguros [...], mas porque as necessidades do cidadão-cliente estão sendo atendidas”.125 

Esse deslocamento do foco dos controles exercidos pelas instituições de auditoria 

pública, dos procedimentos para os resultados, proposto na Reforma do Estado, como será 

observado no capítulo 2, levou o controle a atuar em nova dimensão: a de colaborador do 

Estado e da sociedade.126 Neste sentido, ao tratar sobre o papel do TCU no exercício do 

controle de resultados, Dagomar Henriques Lima sustenta que: 

A atuação do TCU na responsabilização por desempenho deveria ser a de explicitar 

e traduzir os resultados da ação governamental (transparência e publicidade) e 

garantir que os gestores mantenham sistemas que produzam informações fidedignas 

(transparência e confiabilidade) que permitam ao Legislativo (controle parlamentar e 

decisão política) e à sociedade (controle social) questionar os resultados. Esse é o 

arranjo de responsabilização por desempenho mais adequado a uma sociedade 

democrática sustentada pela dinâmica de partidos no Legislativo e pela atuação 

participativa da sociedade civil organizada.127 

As instituições de auditoria pública necessitavam, entretanto, “adaptar os procedimentos 

tradicionais às novas necessidades”128.129 A partir destas necessidades é que foi pensada a 

 
125 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/ 

documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf >. Acesso em: 10 out. 2019). 
126 Sobre as diversas faces de atuação do controle, ver: BRAGA, Marcus Vinicius de Azevedo. As sete faces da 

função controle. Revista Gestão Pública e Desenvolvimento, v.93, p.48-49, 2015. 
127 LIMA, Dagomar Henriques. Responsabilização por desempenho e controle externo da administração 

pública. Revista do Tribunal de Contas da União, n.111, p.37, 2008.  
128 Ibid., p.38. 
129 Sobre a necessidade de adaptar o modo de atuação de controle para atender às novas demandas do Estado, 

ver: BRAGA, Marcus Vinicius de Azevedo; OLIVEIRA JUNIOR, Temístocles Murilo de. A função 

controle e a agenda desenvolvimentista. Revista Gestão Pública e Desenvolvimento, v.98, p.36-37, 2016. 

http://lattes.cnpq.br/6009407664228031
http://lattes.cnpq.br/6009407664228031
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“auditoria de desempenho para focar o controle finalístico da administração pública, com 

ênfase em resultados”130, aqui chamada de auditoria, ou fiscalização, operacional.  

*** 

Este capítulo buscou jogar luz sobre a relação entre a autonomia das ARI no trato das 

questoes regulatórias e o seu respectivo controle, nos moldes em que foram pensados no 

PDRAE. Para atender às novas demandas por eficiência estatal, as ARI foram dotadas de 

autonomia reforçada para o exercício de uma gama de funções que lhe foram delegadas. 

Tratava-se de um processo de deslocamento do locus decisório referente às questões regulatórias, 

do setor político para a burocracia. Para manter a burocracia sob controle e, portanto, mitigar 

os riscos à sociedade e à democracia decorrentes dessa autonomia131, além dos típicos 

controles exercidos pelo Parlamento e pelo Poder Judiciário, novos instrumentos de controle 

precisavam ser pensados. Foram duas as soluções endereçadas pelo PDRAE: o fortalecimento 

do controle social, mediante a viabilização de instrumentos de participação da sociedade na 

“definição, implementação e avaliação da ação pública”132; e a mudança do foco dos controles 

exercidos pelas instituições de auditoria pública, que deveriam voltar sua atuação para o 

controle por resultados, ao invés de se focarem no modelo de controle de procedimentos, 

típico da administração burocrática. Propôs, portanto, o PDRAE, uma “reforma do controle”, 

destinada a torná-lo compatível com o novo modelo de Administração Pública. Neste sentido, 

o TCU, enquanto instituição de auditoria governamental, também teve sua missão reformada. 

É o que se buscará demonstrar no capítulo seguinte.  

 
130 LIMA, Dagomar Henriques. Responsabilização por desempenho e controle externo da administração 

pública. Revista do Tribunal de Contas da União, n.111, p.38, 2008.  
131 PÓ, Marcos Vinicius; ABRUCIO, Fernando Luiz. Desenho e funcionamento dos mecanismos de controle e 

accountability das agências reguladoras brasileiras: semelhanças e diferenças. RAP, Rio de Janeiro, v.40, 

n.4, p.670, jul./ago. 2006. 
132 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/ 

documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf >. Acesso em: 10 out. 2019). 
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2 O TCU E A FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A Constituição conferiu ao TCU a competência para o exercício da fiscalização 

operacional da administração pública direta e indireta, dentre outras.133 Exercer fiscalização 

operacional significa apreciar a totalidade das operações realizadas pela Administração134 – 

atividade não inserida na competência do TCU, até então. Ao TCU era cabível tão-somente o 

exercício do controle externo sobre questões de caráter exclusivamente financeiro. A competência 

para apreciar o cotidiano da Administração, em toda sua amplitude, que exerce um sem 

número de atribuições – à exemplo das questões ligadas ao meio-ambiente, à saúde pública, à 

industria do petróleo, à regulação de setores da economia etc.135, complexificou sensivelmente 

a esfera de atuação do TCU. 

É importante salientar que o exercício do controle operacional conferiu ao TCU o 

papel de protagonista136 nas mais importantes discussões na Administração Pública, atuação esta, 

que tem chamando atenção da doutrina jurídica, em especial no que se refere aos seus limites. 

O Foco das análises aqui consignadas, serão as ANOP – espécie de auditoria na qual 

o TCU exerce sua competência de realizar fiscaliações operacionais. Trata-se de instrumento 

desenhado especificamente para o exercício do controle operacional da Administração Pública 

pelo TCU, cujas técnicas foram inspiradas na prática de entidades de controle externo estrangeiras. 

Cumpre salientar, entretanto, que – ainda que de maneira acidental, o TCU exerce o controle 

operacional durante outras espécies de fiscalização, à exemplo das auditorias de contas137, do 

 
133 “Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

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

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

sistema de controle interno de cada Poder”. 
134 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: 

possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p.178-180. 
135 Atividades desempenhadas, consecutivamente, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), pelo 

Ministério da Saúde, pela Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS) e pelas ARI federais, todas estas 

instituições sob a jurisdição do TCU. 
136  “O Tribunal de Contas vem cada vez ampliando sua atuação, procurando não só participar das discussões sobre 

as mais variadas questões de que se ocupa a administração, como influir de modo efetivo na alteração de 

comportamentos dos agentes estatais, na adoção de políticas públicas etc.(...). Destaca-se, nesse sentido, seu 

crescente interesse no funcionamento da Administração, nas suas várias estruturas, inclusive no das agências 

reguladoras, buscando controla-las tanto pelo ângulo financeiro quanto no estritamente administrativo, até 

quando se trata de matéria regulatória”. (Ibid., p.178). 
137 Exemplo de que o TCU aprecia questões operacionais no exercício de outras espécies de auditoria é o caso 

do Ac. TCU 7551/15-P, onde o TCU trata de questões referentes à agenda regulatória da ANATEL. P. ex. 

Ac. TCU 7551/15-P. “1.8. com fundamento no art. 7.o da Resolução TCU 265/2014, dar ciência à Anatel 

sobre: 1.8.1. o baixo índice de conclusão das ações prioritárias elencadas na sua agenda regulatória 

2013/2014, o que afronta ao disposto no art. 133, inciso XXII, do seu Regimento Interno, Resolução Anatel 
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controle exercido sobre desestatização etc; entretanto, é nas ANOP que o TCU empreende 

seus esforços de maneira concentrada na avaliação das operações da Administração, motivo 

pelo qual serão empreendidas estudos somente sobre este instrumento, em que pese o fato de 

que as conclusões e análises aplicáveis às ANOP sejam perfeitamente aplicáveis ao controle 

operacional exercido de maneira, diga-se, não sistemática.  

Para a perfeita compreensão desta competência, importa analisar não somente o TCU 

de hoje, mas também sua história antecedente à Constituição, buscando entender sua origem e 

os impactos desta no seu atual modus operandi, e os modelos estrangeiros (controladorias e 

tribunais de contas) de controle externo da Administração, na medida em que estes serviram 

de inspiração para o controle operacional trazido pela Constituição. Para tanto, este capítulo 

será estruturado em três seções: a primeira delas trata da análise das justificativas e dos 

modelos de controle externo apontados na doutrina; a segunda buscará analisar as competências, a 

jurisdição e as dimensões do controle atribuído ao TCU pela Constituição; e a última, versará 

sobre o processo e o procedimento de ANOP no TCU.  

2.1 O Controle Externo138, seu papel e modelos 

2.1.1 O papel do Controle Externo, na origem e na atualidade. 

Bruno Speck assevera que o controle exercido pelas ISC, nomenclatura atribuída às 

entidades de controle externo da administração pública, têm origem na “apreensão liberal com 

a limitação do poder executivo”.139 Sendo, regra geral, instituições vinculadas aos 

 

612/2013, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras situações 

semelhantes. No mesmo sentido, o manual de Auditoria Operacional assim prescreve “4 O exame da 

economicidade poderá abranger a verificação de práticas gerenciais, sistemas de gerenciamento, benchmarking de 

processos de compra e outros procedimentos afetos à auditoria operacional, enquanto o exame estrito da 

legalidade de procedimentos de licitação, fidedignidade de documentos, eficiência dos controles internos e 

outros deverão ser objeto de auditoria de conformidade. Na prática, poderá haver alguma superposição entre 

auditoria de conformidade e auditoria operacional”.  
138 Por controle externo, Jacoby Fernandes entende ser o: “Conjunto de ações de controle desenvolvidas por uma 

estrutura organizacional, com procedimentos, atividades e recursos próprios, não integrados na estrutura controlada, 

visando fiscalização, verificação e correção dos atos”. Ver em: JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunais 

de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 4.ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.30. 
139 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.28. 
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parlamentos e que funcionam como braço técnico-especializado para o controle das finanças 

públicas, componente fundamental para o sistema de checks and balances140, funcionando 

como mecanismo destinado à supervisão – “auxiliary precautions” a gestão de recursos 

públicos pelo Poder Executivo.141 

2.1.1.1 ISC como promotoras de accountability 

Novas demandas sociais, especialmente nos países em desenvolvimento – caso do 

Brasil, emergiram; geradas pela desconfiança dos cidadãos em relação aos seus Estados, fundadas 

nas reiteradas crises econômicas, em sucessivos escandalos de corrupção e na insatisfação com 

a qualidade dos serviços públicos entregues. Combate à corrupção e melhoria da governança 

pública são, portanto, demandas sociais da ordem do dia142 e estão associadas ao aprimoramento 

do accountability dos Administradores Públicos. Para saciar tais demandas, a doutrina vem 

atribuindo às ISC novos papéis, o de promotores das acepções de accountability: horizontal 

e transversal.143 

Antes de debruçar sobre a definição dos conceitos de accountability horizontal e 

transversal – que importam a esta pesquisa, cabe trazer algumas premissas doutrinárias acerca 

das diversas acepções sobre accountability, para o perfeito entendimento da questão.  

Acepção clássica associada à accountability, é o accountability eleitoral – o qual 

Guillermo O’Donnel trata como accountability vertical, que, em apertada síntese, trata-se da 

sujeição dos agentes públicos ao julgamento das urnas, às eleições periódicas; condição elementar 

às democracias representativas. Entretanto, as novas demandas da sociedade por melhoria dos  

 
140 Sobre o assunto ver em: HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. Os artigos federalistas: 

artigos 47-51. Revista de Informação Legislativa, v.48, n.192, p.125-136, out./dez. 2011. 
141 SANTISO, Carlos. The Political Economy of Government Auditing: Financial Governance and the Rule 

of Law in Latin America and Beyond (Law, Development and Globalization). Routledge-Cavendish, 2009. 

ebook Kindle. Posição 349. “AAAs are a critical component of the system of checks and balances in 

financial governance, and contribute to anchoring the rule of law in public administration”. 
142 Ibid., Posição 315. “in developing countries, concerns over corruption and calls for good governance impregnate 

the consensus on how to promote economic development, build effective states and reduce poverty [...] In 

many developing economies, the governance of the budget process is riddled with severe dysfunctions that 

imperil the integrity of public finances and increase the risk of corruption, ultimately undermining citizens` 

trust in democracy”.  
143 Neste sentido: WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua 

vocação para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração 

pública no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. p.55. 
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serviços públicos e por combate aos malfeitos vem exigindo outros controles além dos eleitorais, 

exigindo uma sujeição permanente dos agentes públicos ao seu escrutínio e, dando margem a 

criação de novas acepções sobre accountability na ciência política.144 

Neste sentido, Schedler sustenta que duas são as dimensões do accountabitity; a primeira 

delas se refere à sujeição daqueles que exercem “alguma parcela do poder político à exigencias 

de transparência e motivação”, denominada de answearability; a outra – enforcement, refere-se 

à capacidade das agências “de accountability aplicarem sanções aos agentes que tenham 

violado seus deveres públicos”.145 A noção trazida por Schedler denota que accountability é a 

sujeição dos agentes públicos à prestação de contas à sociedade, e, caso identificadas 

irregularidades, à sanções. Tal noção parece englobar outras duas noções – horizonal e diagonal, 

de accountability, para as quais a doutrina vem atribuindo às ISC o papel de promotoras. 

Guilhermo O’Donnel associa ao controle externo importante papel no combate à 

corrupção, qual seja o de promotor da integridade na administração pública. O autor classifica 

as ISC como “agências” governamentais que se destinam a promoção do accountability 

horizontal, visto que detém poderes que “vão desde a supervisão de rotina a sanções legais ou 

até o impeachment contra ações ou emissões de outros agentes ou agências de Estado que 

possam ser qualificadas como delituosas”.146 É o que Bruce Ackerman, teorizando sobre um 

novo modelo de separação de poderes, chama de integrity branch147, ou seja, a existência de 

instituições de corpos técnicos especializados e independentes capazes de combater malfeitos.  

Outra noção de accountability comumente associado às ISC, é a de accountability 

diagonal, relacionada ao engajamento da “cidadania na atuação das instituições horizontais de 

controle”, norteada pela participação dos cidadãos, pela assecuração do acesso às informações – 

transparência e pela interação destes com as instituições de controle.148 

 
144 SANTISO, Carlos. The Political Economy of Government Auditing: Financial Governance and the Rule 

of Law in Latin America and Beyond (Law, Development and Globalization). Routledge-Cavendish, 2009. 

ebook Kindle. Posição 316. “in developing countries, concerns over corruption and calls for good 

governance impregnate the consensus on how to promote economic development, build effective states and 

reduce poverty [...] In many developing economies, the governance of the budget process is riddled with 

severe dysfunctions that imperil the integrity of public finances and increase the risk of corruption, 

ultimately undermining citizens trust in democracy”.  
145 SCHEDLER apud WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e 

sua vocação para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração 

pública no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. p.47. 
146 O’DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova: Revista de Cultura e 

Política, v.44, 1998. O autor classifica o accountability entre horizontal e vertical; o primeiro se refere, em resumo, 

às instituições de controle do estado de direito, enquanto o segundo refere-se às eleições. 
147 ACKERMAN, Bruce. The New Separation of Powers. Harvard Law Review, v.113, n.3, p.696, 2000.  
148 WILLEMAN, Marianna Montebello. Op. cit., p.53.  
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À diferença da noção horizontal de accountability, que atribui às ISC a missão de 

sancionar – um papel coercivo, a noção diagonal parece atribuí-las outro papel, qual seja o de 

colaborar com o controle social. Nesse sentido, “cada vez mais o controle e o accountability 

do Estado são inseridos num contexto de ampliação dos espaços democráticos, que precisa 

chegar aos cidadãos”.149 Portanto, ao reconhecê-las como entidades capazes de promover o 

accountability horizontal e diagonal, às ISC vem sendo atribuidas novas funções, a de agente 

promotor do controle social e a de ator apto a sancionar malfeitos. 

2.1.1.2 ISC como promotoras da Boa Gestão 

Outro papel, reconhecido na Convenção das Nações Unidas, desempenhado pelas 

ISC, é a promoção da “eficiência, accountability, efetividade e transparência da Administração 

Pública”150, mediante sua contribuição com a avaliação externa da atividade governamental. 

Trata-se de papel com nítida origem na doutrina do New Public Management (NPM), que deu 

origem à sucessivas reformas na administração pública de diversos países e que direcionou o 

controle estatal foco do controle estatal dos procedimentos para o controle dos resultados.151  

Neste sentido, Carlos Santiso sustenta que as ISC contribuem para a Administração 

Pública em dois termos: o primeiro se refere ao estímulo da melhoria gerencial, ao qual ele 

chama de positivo; o outro, chamado pelo autor de negativo, se refere à prevenção e ao 

combate dos malfeitos.152  

 
149 PÓ, Marcos Vinicius; ABRUCIO, Fernando Luiz. Desenho e funcionamento dos mecanismos de controle e 

accountability das agências reguladoras brasileiras: semelhanças e diferenças. RAP, Rio de Janeiro, v.40, 

n.4, p.670, jul./ago. 2006. 
150 É o que prescreve Resolução da Organização das nações unidas: “Promoting and fostering the efficiency, 

accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening supreme audit 

institutions”. (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. Resolution A/RES/69/228. Promoting and 

fostering the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by 

strengthening supreme audit institutions. Disponível em: <https://www.intosai.org/fileadmin/user_upload/ 

EN_Resolution_69_228.pdf> Acesso em: 26 nov. 2019). 
151 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 

Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. (Cadernos MARE da Reforma do 

Estado, v.1). p.37. 
152 SANTISO, Carlos. The Political Economy of Government Auditing: Financial Governance and the Rule 

of Law in Latin America and Beyond (Law, Development and Globalization). Routledge-Cavendish, 2009. 

ebook Kindle. Posição 373. “the contribution of AAAs to public sector is defined both in positive (improving 

government financial management) and negative terms (prevent corruption and minimising mismanagement), 

often refleting diferente legal traditions of public management and fiscal control”. 
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É possível, portanto, inferir que às ISC vem sendo atribuído o controle externo da 

Administração Pública em duas dimensões: coercitiva153, quando destinada à saciar as 

demandas por accountability horizontal – associadas ao combate à corrupção; e 

colaborativa154,155 quando busca aprimorar a gestão dos recursos públicos e fomentar o 

controle social; dimensões que encontram pertinência na “falta de confiança e na intolerância 

da sociedade com desperdício de recursos públicos”.156 

A seguir, serão estudados os modelos de ISC e, consequentemente, como as novas 

dimensões foram por elas absorvidas. Dado que este trabalho se destina ao estudo do controle 

exercido pelo TCU sobre questões operacionais, análises mais profundas serão dirigidas às 

mudanças operadas pela dimensão colaborativa do controle, notadamente no que se refere às 

ISC do modelo de tribunais de contas. 

2.1.2 Os modelos de instituições de Controle Externo 

Instituições de controle externo estão presentes ao redor do mundo, adotando, cada país, 

seu próprio desenho institucional; são basicamente dois157 os modelos de instituições de auditoria 

difundidos: as controladorias158 e os tribunais de contas159.160 

 
153 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. p.344. Ao qual o autor intitula como controle “impositivo”. 
154 O que se chama, aqui, de função colaborativa, Willeman trata por “função pedagógica e colaborativa”. Ver 

em: WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação 

para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública 

no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2016. p.293; no mesmo sentido, ROSILHO, André. Op. cit., p.344. O autor trata esta função 

exercida pelo TCU como Cooperativa.  
155 Sustentando a existência de duas abordagens do controle exercido pelos tribunais de contas, Willeman assim 

tratou da questão: “A este propósito, é importante notar que, ao contrário do que tipicamente ocorre nas 

fiscalizações de conformidade legal (compliance), cujas conclusões assumem caráter coercitivo e podem 

ensejar determinações e sanções dirigidas à gestão fiscalizada, o espírito predominante no controle de 

políticas públicas tem contorno diverso.” (WILLEMAN, Marianna Montebello. Op. cit., p.293).  
156 OECD. Supreme Audit Institutions and Good Governance: Oversight, Insight and Foresight. OECD Public 

Governance Reviews, Paris, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9789264263871-en>. Acesso 

em: 26 nov. 2019. “Their external oversight, insight and foresight becomes even more pertinent in view of a 

lack of trust and rising intolerance to waste and abuse of public resources”.  
157 Sustenta Willeman que existem 3 modelos: controladoria, audit board e napoleônico (tribunais de contas); 

entretanto, as semelhanças entre o modelo de controladoria e audit board são tantas que para fins didáticos 

entendemos tratar do mesma espécie. A diferença básica entre estes dois modelos é que aos invés de ser 

comandado por um controlador-geral (caso das controladorias) o audit board é comandado por um colegiado; 

entretanto, o ponto, de fato, relevante é que nenhum destes modelos tem poderes judicantes e sancionatórios, 

ao contrário do modelo napoleônico. Ver em: WILLEMAN, Marianna Montebello. Op. cit., p.33.  
158 Lima relata como “exemplos do sistema de Auditorias Gerais: Argentina, África do Sul, Austrália, Bolívia, 

Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Índia, Jordânia, México, Paraguai, Reino Unido, Suécia, 

https://doi.org/10.1787/9789264263871-en
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Os tribunais de contas, cuja origem moderna é a França napoleônica, tem como 

sustentação o uso de instrumentos coercitivos para fazer valer seus apontamentos. Bruno Speck 

assevera que “como instituições com alto grau de independência, os Tribunais de Contas 

tendem a se identificar mais com a preocupação liberal, comprometendo os administradores com o 

cumprimento da lei”161. Portanto, os tribunais de contas têm em sua gênese um aguçado apetite 

pelo controle de legalidade – o que justifica seus poderes sancionatórios, que juntamente com o 

“caráter colegiado de suas decisões” são suas características principais.162  

O modelo de controladorias é controle desprovido de enforcement, sendo a efetividade 

dos resultados de seus trabalhos dependente da capacidade de persuasão das ISC, e é comum 

em países que se inspiraram no modelo anglo-saxônico de estado, com raízes parlamentaristas, 

onde a legalidade não possui a importância dos modelos de civil law. Desempenham “um controle 

de caráter essencialmente opinativo ou consultivo, sem dispor de poderes jurisdicionais e 

coercitivos”163, cabendo aos parlamentos a adoção de providências, quando necessário. 

Ressalte-se que, com os movimentos de Reforma do Estado, iniciados no Reino 

Unido e nos Estados Unidos da América, as ISC destes países (controladorias), se adaptaram 

para acompanhar o gerencialismo estatal, imprimindo novas técnicas de controle dos resultados 

da administração pública, em detrimento do velho controle por procedimentos – caracterizando 

uma pequena “reforma do controle”. São técnicas que visam acompanhar as mudanças sofridas 

pela Administração Pública, destinadas a promoção de maior eficiência na entrega de seus 

serviços públicos. Nesta toada, Instituições como o National Audit Office (NAO), do Reino 

Unido e o Government Accountability Office (GAO), dos Estados Unidos da América, vêm 

liderando no “desenvolvimento e no emprego de técnicas de fiscalização mais modernas, 

inspiradas em conceitos e metodologias desenvolvidas para o setor privado”164, direcionadas à  

 

 

Venezuela”. Ver sobre em: LIMA, Luiz Henrique. Controle externo. Teoria. Jurisprudência. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. p.10. 
159 Cf. Lima, “adotam o sistema de Corte de Contas, entre outros, os seguintes países: Alemanha, Brasil, Coreia, 

Espanha, França, Grécia, Holanda, Japão, Portugal e Uruguai”. Ver sobre em: Id. 
160 Cf. Barreto, “das 182 Entidades de Fiscalização Superior – EFS- filiadas à Intosai, 50 adotam o sistema 

Tribunal de Contas e 132 o de Controladoria ou Auditoria Geral”. (BARRETO, Pedro Humberto Teixeira. O 

sistema Tribunais de Contas e instituições equivalentes: um estudo comparativo entre o modelo brasileiro 

e o da União Européia. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p.76-77).  
161 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.28. 
162 LIMA, Luiz Henrique. Op. cit., p.12. 
163 Ibid., p.11. 
164 Ibid., p.12. 
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avaliação da performance operacional, sob o prisma da eficiência, eficácia e da efetividade, 

das instituições governamentais. 

Observa-se que não só a Reforma do Estado, como também a “reforma do 

controle”165, foram importadas por diversos países, incluindo aqueles que adotam o modelo de 

tribunais de contas, dentre eles o Brasil, cuja Constituição atribui ao TCU a missão de realizar 

fiscalização operacional.166 Neste sentido, doutrina aponta para uma atual tendência 

aproximação entre os modelos, visto que ambos têm sua atuação direcionada à promoção da 

“eficiência, da prestação de contas, da eficácia e da transparência da administração 

pública”.167 Apesar de terem aproximado seu objeto de controle, a característica básica que 

diferencia os modelos, qual seja a maneira pelo qual controladorias e tribunais de contas 

endereçam seus apontamentos, resta mantida; controladorias mediante persuasão; tribunais de 

contas, coerção.  

Neste sentido, Antônio Roque Citadini sustenta que uma grande mudança se operou nos 

países que adotam o sistema de tribunais de contas, que, hoje, não mais se restringem ao controle 

de legalidade, que marcou sua origem, atuando também na avaliação de “aspectos de mérito”, 

notadamente a “economicidade, eficiência, legitimidade e resultados”, mediante a incorporação 

de “novas técnicas de auditoria”168, aparentemente adequadas às novas demandas sociais por 

uma boa gestão pública169, visto que se focam nos resultados da Administração Pública.  

Aos tribunais de contas foi dirigido, portanto, o desafio de atuar em duas dimensões: 

no controle de legalidade com seus poderes sancionatórios e corretivos – dimensão coercitiva; no 

controle de eficiência, eficácia e efetividade, visando aprimorar a gestão pública – dimensão 

colaborativa (seção 2.2.2). O desafio que se coloca nos sistemas de tribunais de contas é o 

manejo adequado do conjunto de instrumentos colocados à sua disposição com a incorporação 

 
165 Acena André Rosilho para a probabilidade da Declaração de Lima ter influenciado a Assembléia Nacional 

Constituinte – “ANC”. Constavam da declaração de Lima os preceitos do controle operacional. Aliás, a 

própria declaração de lima, em alguma medida, trouxa a prática do NAO e o GAO. Ver sobre em: 

ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. p.86. 
166 Cumpre salientar que, no caso brasileiro, o controle externo – ao menos na legislação, foi reformado antes da 

administração pública; isto porque, embora a Reforma do Estado tenha sido iniciada no ano de 1993, com a 

implementação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – “PDRAE”, desde a Constituição, ao 

TCU compete a realização de auditorias operacionais. Esta informação é importante para entender o modo 

pelo qual o TCU exerce este controle e será tratada detalhadamente na seção 2.2.1.2;  
167 ONU. Resolução das Nações Unidas sobre a Independência das ISC (A/RES/66/209). Disponível em: 

<http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications/span_publications/S_Li

ma_Mexico_2013.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2018. 
168 CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da administração pública. São Paulo: Max Limonad, 

1995. p.13-14.  
169 Ver sobre em: FREITAS, Juarez. Direito fundamental à boa administração pública. 3.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 
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das técnicas típicas de controladorias. Isto porque, a força coercitiva que lhe é característica 

guarda coerência com suas competências originárias, destinadas à aferição de legalidade (de 

cunho objetivo), mas não combina com o uso de técnicas destinadas à aferição de resultados (que 

envolvem análises eivadas de grande subjetividade). O risco que se apresenta é que, ao 

analisar o mérito das questões administrativas com instrumentos destinados à análise de 

legalidade, os tribunais de contas se afastem do papel de controle externo e passem ao 

exercício de controle jurisdicional, como se fossem o Conselho de Estado Francês170, com 

poderes jurisdicionais frente às questões administrativas. Isto torna necessário delimitar o uso 

dos intrumentos adequados para cada dimensão objeto do controle dos tribunais de contas. Tal 

questão será objeto de análise detalhada na seção 2.2.2, quando serão analisadas as 

competências e os instrumentos de controle colocados à disposição do TCU pela 

Constituição.171  

2.2 O TCU na Constituição de 1988 

Criado em 1890, pelo Decreto n.o 996-A, por iniciativa de Rui Barbosa, o TCU 

ganhou estatura constitucional com o advento da primeira Constituição republicana, em 1891, 

trazendo desde então sua competência originária para o “julgamento de contas”; competência 

essa que esteve presente em todas constituições que sucederam a implementação da República. 

Outras funções, como o registro prévio de despesas e a emissão de parecer sobre as contas do 

Presidente da república, ora foram atribuídas, ora foram retiradas da competência do TCU ao 

longo da história constitucional brasileira. Ponto em comum às atribuições constitucionais do 

TCU anteriores à 1988 é o fato de elas se restringirem ao “controle de legalidade (aferição do 

 
170 Neste sentido: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos 

Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e 

seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p.179. Assim sustentam os autores: “todavia, o poder de 

intervenção do Tribunal de Contas nas atividades da Administração Pública encontra limites. Ele não é 

instancia revisora integral da atividade administrativa, que seja competente para corrigir ilegalidades em 

toda e qualquer decisão tomada no exercício da função administrativa por entes estatais. Cortes de Contas 

não é Conselho de Estado”. 
171 Neste sentido, Rosilho, analisando o hipotético manejo de ANOP pelo TCU, aponta para a necessidade do uso da 

coerção para endereçar “decisões impositivas” às questões inerentes ao controle de legalidade (financeiro), quando 

o TCU age como “Tribunal de Fato”; caso contrário, se o TCU usar de sua “força” nas ANOP estará exercendo 

papel de “revisor de práticas administrativas em geral”. (ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: 

competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.317). 
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cumprimento de ditames legais positivados) exclusivamente em matérias financeiras (que de 

algum modo dissessem respeito às receitas e despesas do Estado)”.172  

Com o advento da Constituição de 1988, cuja construção foi influenciada pelo 

sentimento de robustecimento do Poder Legislativo, como “maneira de reagir à recém-extinta 

ditadura”, o TCU, na condição de auxiliar do parlamento no exercício do controle externo173, viu 

suas atribuições serem significativamente aumentadas. Assim, a Constituição, o desenhou como 

órgão independente, “desvinculado da estrutura de qualquer dos três poderes”174, para exercer 

um “controle constitucional autônomo de fiscalização”175, sem função jurisdicional176, com 

competências amplíssimas177, representativas de um modelo sui generis de controle externo, 

que combina “atribuições judicantes com instrumentos típicos das Auditorias Gerais”.178  

2.2.1 As competências do TCU na Constituição de 1988 

Como tratado anteriormente, a Constituição atribuiu ao TCU uma gama de competências, 

as quais, para fins de sistematização, se dividem quanto aos sujeitos que elas se dirigem e 

quanto aos objetos do seu controle. 

2.2.1.1 Os sujeitos ao controle exercido pelo TCU 

No que se refere à definição daqueles que devem se sujeitar ao controle exercido pelo 

TCU, a Constituição estabelece que todo aquele que, de alguma maneira, “utilize, arrecade, 

 
172 ROSILHO, André Janjácomo. Controle da administração pública pelo Tribunal de Contas da União. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p.334.  
173 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. p.28.  
174 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008. p.389. Assim assevera a autora: “Daí ser impossível considerá-lo subordinado ou inserido 

na estrutura do Legislativo. Se a sua função é de atuar em auxílio ao Legislativo, sua natureza, em razão das 

próprias normas constitucionais, é a de órgão independente, desvinculado da estrutura de qualquer dos três 

poderes”. 
175 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 16.ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014. p.258.  
176 MEDAUAR, Odete. Op. cit., p.389. 
177 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p.933. 
178 LIMA, Luiz Henrique. Controle externo. Teoria. Jurisprudência. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p.18. 
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guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 

responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”179, deve prestar 

contas ao TCU. Prescreve, também, que a fiscalização do TCU se dará sobre as contas 

nacionais das empresas supranacionais180 e sobre administração direta e indireta, estando, 

portanto, a totalidade da administração pública sob os olhos do controle externo, desde a repartição 

pública que desempenha atividades pouco complexas até as ARI, Bancos Públicos e Estatais 

que desempenham atividade econômica.181 Sob sua jurisdição, portanto, tem o TCU todos 

aqueles que, de alguma maneira, tangenciem com a esfera de atuação da Administração 

Pública Federal.  

2.2.1.2 O objeto do controle exercido pelo TCU, seus parâmetros e seus limites 

Estudar o objeto, os parâmetros e os limites182 do controle exercido pelo TCU é 

questão de fundamental importância para este trabalho, na medida em que a doutrina indica 

que estes não se encontram claramente delineados na Constituição, pairando dúvidas acerca 

da regularidade da atuação prática do TCU no manejo de suas competências e instrumentos.  

A Constituição atribuiu ao TCU competência ampla para controlar a Administração 

Pública, sendo objeto passível de sua “fiscalização” as questões contábeis, financeiras, 

orçamentárias, patrimoniais e operacionais.  

As fiscalizações contábil, financeira e orçamentária tem objeto próximo, destinando-se à 

verificação de questões ligadas às finanças públicas, e, referem-se, respectivamente, à análise 

das demonstrações financeiras segundo os padrões contábeis aplicaveis às instituição fiscalizada, 

à apreciação do fluxo de ingressos e saídas de recursos financeiros183 e à execução do orçamento 

consoante previsão nas leis orçamentárias184. Portanto, a fiscalização financeira se refere à 

regularidade da aplicação dos recursos185 e das transações efetuadas pelas instituições pública; a 

 
179 Cf. art. 70, § único da Constituição Federal.  
180 Cf. art. 71, V, da Constituição Federal. 
181 Cf. art. 70, caput da Constituição Federal. 
182 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: 

possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p.182. 
183 PASCHOAL, Valdecir. Direito financeiro e controle externo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p.133. 
184 Id. 
185 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Op. cit., p.184. 
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contábil visa assegurar que estas transações estejam devidamente registradas (contabilizadas)186 

e sejam, portanto, confiáveis; e, a orçamentária destina-se à verificar a correta alocação dos 

recursos públicos, receitas e despesas, frente ao que foi autorizado pelo parlamento. 

Por fiscalização patrimonial entende-se o exercício de avaliação da “aquisição, alienação 

e administração” dos bens públicos”187. Neste sentido, Valdecir Paschoal atribui à competência para 

realizar fiscalização patrimonial o exame das privatizações (desestatizações) efetuado pelo 

TCU.188  

Assevera Jorge Ulisses Jacoby Fernandes que as fiscalizações contábeis, financeiras 

e orçamentárias são instrumentos “de controle de menor alcance crítico reflexivo, porque a 

ação fiscalizadora está rigidamente parametrizada pelas normas”.189 Dadas suas 

características, entende-se que a fiscalização patrimonial também se inclue dentre as 

fiscalizações que se apoiam em parâmetros objetivos de controle.  

Observa-se, portanto, que a competência para o exercício da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial é estritamente relacionada ao controle de “conformidade” 

(verificação da conformidade dos atos frente ao disposto na lei) de questões de natureza 

financeira, em sentido amplo, posto que se relacionam em alguma medida com a gestão de 

dinheiro público. Trata-se de competência, como visto na seção 2.1.2, típica de tribunais de 

contas, com aptidão para o “julgamento” de administradores públicos. 

Inovou a Constituição ao trazer, para o TCU, a competência para o exercício da 

fiscalização operacional, importada dos países que adotam o modelo de controladoria (controle 

externo sem enforcement), cuja efetividade de suas medidas se baseia na na sua capacidade de 

persuasão (seção 2.1.2).190  

A fiscalização operacional refere-se à avaliação de “resultados de um programa, 

atividade ou organização [...] com o objetivo de aferir o desempenho da gestão governamental”191; 

 
186 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: 

possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p.184. 
187 Id. 
188 PASCHOAL, Valdecir. Direito financeiro e controle externo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p.133. 
189 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 4.ed. 

rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.302. 
190 Merece destaque que, tal competência, até o advento da Constituição, era exclusivamente exercida pelos 

órgãos de controle interno de cada poder, que não são dotados de poderes judicantes e corretivos. 
191 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria 

de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portu

gues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
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por ser escopo deste trabalho, o exercício pelo TCU da competência de fiscalização operacional 

será detalhadamente analisada na seção 2.3. 

Observa-se que, portanto, são passíveis de controle, além das questões financeiras as 

operacionais, ou seja, a totalidade das matérias tratadas pela Administração192, tornando o 

TCU instituição sui generis, “combinando atribuições judicantes com instrumentos típicos das 

Auditorias Gerais”.193  

Estabelecidos os sujeitos à atuação do TCU e seu objeto de controle, faz-se necessário 

analisar os parâmetros sob os quais as fiscalizações efetuadas pelo TCU se assentam. 

Parâmetros do controle exercido pelo TCU 

Como visto na seção 2.1, a função original do modelo de controle externo exercido 

pelos tribunais de contas é o controle de legalidade dos atos da administração pública. O 

TCU, até o advento da Constituição, tinha sua atuação limitada ao controle de legalidade. No 

entanto, conforme tratado na seção 2.2.2, houve uma expansão da competência do TCU, 

sendo-lhe atribuída, além da tradicional verificação de legalidade (conformidade), a 

competência para exercer fiscalizações sob os parâmetros da legitimidade e a economicidade.  

Trata o controle de legalidade exercido pelo TCU do confronto entre o ato administrativo e 

o parâmetro legal, de verificar se o administrador público atuou nos limites do que lhe foi 

autorizado pelas normas que o regem. É controle de conformidade, que a constituição atribuiu ao 

TCU a competência para fazê-lo frente aos atos praticados pelo administrador público, de cunho 

financeiro ou não, visando assegurar sua “aderência às normas legais e regulamentares”194; 

 
192 De maneira muito didática os autores assim sistematizaram a atuação do TCU: “para bem descrever as 

possibilidades e limites da atuação do Tribunal de Contas é preciso considerar, inicialmente, três noções 

bastante simples: as de objeto da fiscalização, parâmetro da fiscalização e produto da fiscalização. Objeto da 

fiscalização é o conjunto de fatos, atos e procedimentos da Administração Pública ou de terceiros que o 

Tribunal examina e, a seguir, avalia, positiva ou negativamente. Parametro da fiscalização é a referencia que 

o tribunal adota para avaliar positiva ou negativamente certo objeto. Produto da fiscalização são os atos que 

o Tribunal produz em decorrência dos procedimentos que realiza. A fiscalização do Tribunal de Contas é 

bem ampla no que se refere ao seu objeto e parâmetro, mas é muito condicionada quanto a seu produto”. Ver 

em: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de 

Contas: possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. 

São Paulo: Malheiros, 2013. p.182.  
193 LIMA, Luiz Henrique. Controle externo. Teoria. Jurisprudência. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p.18. 
194 WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação 

para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública 

no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2016. p.67. 
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não se restringindo à lei em sentido estrito, e, abrangendo, portanto, “normas hierarquicamente 

superiores e inferiores”.195  

Observa-se, portanto, que é a legalidade um parâmetro objetivo de controle. Não à 

toa, como será visto no tópico seguinte, destinado à analisar os limites do controle, somente 

quando o TCU promover fiscalizações frente a este parâmetro de controle, é que podem ser 

emitidos comandos cogentes para o Administrador Público.  

A objetividade extraível do parâmetro de controle legalidade, entretanto, não é observada 

nos paramêtros economicidade e legitimidade. Neste sentido sustenta André Rosilho que: “os 

demais parâmetros de controle (economicidade e legitimidade) não podem ser conceituados 

com precisão”196, conforme buscar-se-á demonstrar a seguir. 

É a economicidade parâmetro importado da ciência econômica197, alinhado à ideia de 

custo-benefício, que se refere à busca da prática dos menores custos possíveis para atingimento de 

resultados adequados, quanto à qualidade e quantidade198.199 Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

sustenta que sob a ótica da economicidade enfrenta-se o mérito do ato administrativo “para 

verificar se o órgão procedeu, na aplicação da despesa pública, de modo mais econômico”200; 

acrescenta Ricardo Lobo Torres que o conceito de economicidade, quando transportado para a 

ciência jurídica, ganhou contornos que se relacionam com a ideia de justiça.201 Há quem trate 

economicidade como dimensão econômica da eficiência202. E, também, quem o trate como 

parâmetro destinado a aferir, além da questão inerente aos custos e benefícios do ato 

 
195 CONTI, José Maurício. Direito financeiro na Constituição de 1988. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998. p.4 

apud ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. 

São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.125. 
196 Ibid., p.124. 
197 BUGARIN, Paulo Soares. Reflexões sobre o princípio constitucional da economicidade e o papel do TCU. 

Revista do Tribunal de Contas da União, v.29, n.78, p.41-45, out./dez., 1998. Disponível em: 

<https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1224/1278>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
198 Id. 
199 No mesmo sentido, Ricardo Lobo Torres “Implica na eficiência na gestão financeira e na execução 

orçamentária, consubstanciada na minimização de custos e gastos públicos e na maximização da receita e da 

arrecadação. Por fim, conclui que é, sobretudo, a justa adequação e equilíbrio entre as duas vertentes das 

finanças públicas”. (TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 

legitimidade. Revista do TCE/RJ, Rio de Janeiro, n.22, p.41, jul. 1991).  
200 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 8.ed. São Paulo: Atlas, 1997. p.490. 
201 Sustenta o autor que: o “conceito de economicidade, originário da linguagem dos economistas, corresponde, 

no discurso jurídico, ao de justiça”. (TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit., p.41). 
202 Neste sentido, “O princípio da economicidade, inobstante sua autonomia no texto constitucional, é abrangido 

pela ideia de eficiência. A economicidade corresponde a uma análise de otimização de custos para os 

melhores benefícios. A economicidade é, assim, uma das dimensões da eficiência.” (BINENBOJM, 

Gustavo. Temas de direito administrativo e constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.346). 

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1224/1278
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administrativo, sua modicidade, sua eficácia e sua eficiência.203 Portanto, economicidade é 

conceito que não encontra convergência na doutrina jurídica. 

Sob outro parâmetro, a legitimidade, exerce o TCU uma apreciação subjetiva que se 

debruça sobre o mérito do ato administrativo, buscando verificar o atingimento de sua 

finalidade,204 configurando-se em uma “leitura moral das escolhas”205 dos administradores 

públicos. Nas palavras de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, trata-se de parâmetro destinado a 

aferir a “ética, o agir virtuoso, a efetivação do bem e da Justiça”.206  

Observa-se, portanto, que a previsão constitucional dos parâmetros de legitimidade e 

economicidade para o exercício do controle externo da administração pelo TCU, o autoriza a 

apreciar a discricionariedade administrativa.207  

Cumpre salientar que, economicidade e legitimidade, são parâmetros eivados de 

grande carga valorativa, distantes do caráter binário, sim ou não, característico do controle de 

conformidade (legalidade)208, e são, portanto, parâmetros frágeis de controle. Tal fragilidade, não 

por acaso, acarretará, como será visto a seguir, em limitações ao exercício do controle do TCU, 

especialmente no que se refere ao uso da gama de intrumentos colocados à sua disposição. 

2.2.2 As dimensões do Controle exercido pelo TCU, suas limitações e seus correspondentes 

instrumentos 

Para que fosse possível o pleno exercício de suas competências, o ordenamento jurídico 

colocou à disposição do TCU um plexo de instrumentos que lhe conferem competências para 

“(1) editar normas; (2) praticar atos sancionatórios; (3) praticar atos de comando; (4) levantar 

 
203 MONTORO, Eugenio A. F. Elementos de direito financeiro. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016. p.135. 
204 Id. 
205 “A legitimidade do gasto público no Brasil como fenômeno interdisciplinar e, seu controle, como método de 

leitura moral das escolhas orçamentarias realizadas por governantes e governados”. (BARBOSA, Antonio 

Blecaute Costa. A legitimidade do gasto governamental no Brasil: as condições de possibilidade do 

controle externo pelo Tribunal de Contas da União após a Constituição Federal de 1988. 268 f. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. p.234-235).  
206 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 4.ed. 

rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.748. 
207 CABRAL, Flávio Garcia. O princípio da eficiência administrativa na jurisprudência do TCU. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.277, n.1, p.151-174, maio 2018. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/74805/71633>. Acesso em: 18 nov. 2019. 
208 No mesmo sentido, ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos 

de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.125.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/74805/71633
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dados e produzir informações; (5) formular orientações gerais; (6) representar”.209 Entretanto, o 

uso dos instrumentos (produtos) autorizados para o exercício de cada uma destas competências 

encontra limite na dimensão em que o controle do TCU é exercido. Dito de outra maneira, 

para cada dimensão há uma variedade limitada de instrumentos a serem utilizados pelo TCU. 

Esta análise se faz necessária na medida em que doutrina sustenta que o TCU vem utilizando 

seus instrumentos sem critérios. É, neste sentido, que se faz necessário correlacionar cada 

dimensão de controle exercido pelo TCU com seus respectivos instrumentos.210  

Ressalte-se que, para satisfazer aos argumentos desenhados neste trabalho, algumas 

competências e alguns instrumentos não gozam de importância vital, motivo pelo qual não serão 

objeto de análise detalhada as competências para “(1) editar normas” e para “(2) praticar atos 

sancionatórios”211, e, seus respectivos instrumentos, bem como outros instrumentos, que 

embora estejam circunscritos às competências cujas análises aqui serão consignadas, também 

não se relacionam ao objeto de pesquisa, à exemplo do instrumento “cautelar”212 de controle. 

Visto que o argumento de pesquisa se circunscreve a observação de interferência do TCU em 

questões regulatórias, veiculada pelos pronunciamentos do TCU em seus acórdãos, as 

“recomendações” e “determinações”213, serão os instrumentos de controle merecedores de análise 

acurada, representativos do modelo dicotômico colaborativo-coercitivo do controle externo 

exercido pelo TCU sobre a Administração e que se referem ao exercício das competências 

para “praticar atos de comando”, “levantar dados e produzir informações” e “formular 

orientações gerais”.214 

Como observado na seção 2.1.2, os tribunais de contas vêm se aproximando das ISC 

do modelo de controladorias, na medida em que têm incorporado práticas destinadas à 

aferição da performance da Administração Pública. Este movimento também foi observado no 

Brasil, com a expansão das competências do TCU, trazidas pela Constituição. Ao incorporar  

 
209 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. p.120. 
210 Id. 
211 Ver sobre: ROSILHO, André. Op. cit., p.157-212.  
212 Ver sobre: Ibid.., p.260-290.  
213 Os encaminhamentos previstos para sanar eventuais apontamentos do relatório de ANOP são determinações 

e recomendações. “193 As propostas de encaminhamento são recomendações e determinações que a equipe 

de auditoria demonstra serem necessárias e que contribuirão para sanar alguma deficiência identificada 

pela auditoria.” 
214 Embora a aplicação de sanções não seja um resultado esperado em um trabalho de ANOP, foi observado no 

universo amostral um único caso representativo desta ocorrência. A análise dessa ocorrência será promovida 

na seção 4.3.2.1, do capítulo 4. 
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as competências para o exercício do controle de legitimidade e de economicidade, além do 

tradicional controle de legalidade, o TCU passou a debruçar-se, também, sobre o mérito 

administrativo, atividade com elevada carga de subjetividade, dada a abstração dos novos 

parâmetros de controle (seção 2.2.1). Adicionalmente, além do tradicional controle sobre 

questões financeiras, a Constituição atribuiu ao TCU a competência para o exercício da fiscalização 

operacional, ampliando seu objeto de atuação para totalidade dos atos da administração. Assevera 

Marianna Montebello Willeman que “ao estabelecer como parâmetros de controle a legalidade, a 

legitimidade e a economicidade, a própria Carta Constitucional aponta decisivamente para 

novos padrões de controle e supervisão”215. Isto porque, na esfera de competência do TCU, a 

coexistência do controle de conformidade (legalidade) e do controle de performance (ou 

operacional), dá ensejo a leitura de que ao TCU foi autorizado atuar em duas dimensões216: 

dimensão colaborativa217, vinculada ao controle operacional, que se presta a contribuir para  

a melhoria do gasto público; e dimensão coercitiva, correlata à conformidade, vinculada  

ao ideal liberal de limitar a atuação do administrador público218, cujas características serão 

detalhadas a seguir.  

Como visto na seção 2.2, tradicionalmente, ao TCU compete exercer o controle de 

legalidade, de cunho objetivo, restrito às questões financeiras afetas à Administração Pública. 

Trata-se de um controle de conformidade, da verificação da regularidade do ato frente às 

normas a ele afetas. Aliás, trata-se de competência típica dos tribunais de contas, desenhados 

para serem um mecanismo de limitação da atuação do poder executivo, de inspiração liberal 

(seção 2.1). Para exercício do controle de conformidade, o TCU foi criado com poderes 

coercitivos, voltados à emissão de “atos de comando” e de “atos sancionatórios” dirigidos ao  

 
215 WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação 

para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública 

no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2016. p.244-245.  
216 Ao se referir às ISC, Carlos Santiso, ao invés de tratar de dimensões, nos termos aqui propostos, sustenta que 

as ISC atuam de maneira positiva, quando incrementa melhoria gerencial, ou negativa, quando combate à 

corrupção. “the contribution of AAAs to public sector is defined both in positive (improving government 

financial management) and negative terms (prevent corruption and minimising mismanagement), often 

refleting diferente legal traditions of public management and fiscal control”. (SANTISO, Carlos. The 

Political Economy of Government Auditing: Financial Governance and the Rule of Law in Latin America 

and Beyond (Law, Development and Globalization). Routledge-Cavendish, 2009. ebook Kindle). 
217 Ver sobre em: ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de 

controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.344. 
218 Neste sentido, Gustavo Pereira, “Com a redemocratização, portanto, houve uma expansão significativa dos 

mecanismos de controle, não apenas em relação à dimensão liberal – proteção de direitos do cidadão em face 

do Estado –, mas também quanto à dimensão gerencial – qualidade da gestão pública”. (PEREIRA, Gustavo 

L. M. O TCU e o controle das agências reguladoras de infraestrutura: controlador ou regulador? 

Dissertação (Mestrado) – Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, São Paulo, 2018. p.50). 
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gestor público cujo ato praticado se afasta da prescrição legal. Esta missão, históricamente 

desempenhada pelo TCU, aqui se entende como representativa de uma dimensão “coercitiva” do 

controle. Trata-se de dimensão, apesar de original, que encontra respaldo nas demandas atuais 

da sociedade por combate à corrupção, para as quais a doutrina vem legitimando as ISC como 

responsáveis por executá-las. É o que, conforme tratado na seção 2.1, sustenta Guilhermo 

O’Donnel, ao entender os tribunais de contas como entidades de accountability horizontal, 

por possuirem poderes que “vão desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até o 

impeachment contra ações ou emissões de outros agentes ou agências de Estado que possam 

ser qualificadas como delituosas”.219 

É característica fundamental do exercício do controle pelo TCU na dimensão coercitiva, 

o uso da “força”, seja ao emitir “atos sancionatórios” seja ao emitir “atos de comando”, 

dirigidos aos administradores públicos. Atuação essa materializada nos instrumentos colocados 

à sua disposição, quais sejam a aplicação de multas e demais sanções, o julgamento de contas, a 

imposição des medidas cautelares e a emissão de determinações. Entretanto, dada a 

característica coercitiva destes instrumentos, tal competência se esgota nos limites previstos na 

constituição. 

André Rosilho220 enumera em sua pesquisa uma miríade de instrumentos (providências) 

disponíveis para o exercício de sua competência para “praticar atos de comando”, dentre os 

quais, para o argumento de pesquisa, se destaca o instrumento que o autoriza a “ordenar 

práticas de atos por terceiros”, autorizado pelo artigo 71, IX, da Constituição, que prescreve ao 

TCU “assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei, se verificada ilegalidade”.221 Tal competência se encontra concretizada 

no art. 250, II, do RITCU, que assegura ao TCU a emissão de “determinações” e no art. 2.o da 

Res. TCU n.o 265/2014, que delimita o uso de determinações aos casos de inobservância de 

normativo, legislação ou jurisprudência. 

 
219 O’DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova: Revista de Cultura e 

Política, v.44, p.40, 1998. O autor classifica o accountability entre horizontal e vertical; o primeiro se refere, 

em resumo, às instituições de controle do estado de direito, enquanto o segundo refere-se às eleições. 
220 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. p.213-288. 
221 Cf. Ibid., 227. Em sentido diverso, Sundfeld e Câmara não veem correlação entre este dispositivo 

constitucional e a possibilidade de emissão de determinações. Para os autores, tal dispositivo daria azo ao 

exercício da consensualidade entre controlador e controlado. (Ver em: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, 

Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In: 

SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p.200). 
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É, portanto, na ilegalidade, financeira ou operacional222, que residem os limites para a 

emissão de “determinações”. No entanto, é na ilegalidade frontal223, constatada quando do 

descumprimento frontal à dispositivo constante de norma jurídica, que resta autorizada a 

competência do TCU para prática deste ato de comando, sendo esse o limite da atuação do 

TCU na dimensão coercitiva. Por outro lado, se ao TCU fosse autorizado emitir 

determinações dirigidas às discordâncias em relação ao ato praticado pelo administrador, 

fundadas em interpretações que não decorressem diretamente da lei, caso de interpretações 

baseadas em princípios, valores abstratos etc., estar-se-ia conferindo ao TCU um poder 

desprovido de limites objetivos. Aliás, entende-se que, justamente por ser a legalidade um 

parâmetro objetivo de controle, é que lhe foi autorizado o uso de tal competência. Importa 

salientar que, diante de suspeita de irregularidade que não esteja sob sua competência corrigir, 

cabe ao TCU, no uso de sua “competência para representar”, dialogar com os demais órgãos 

de controle que possuam competências e atribuições complementares.224  

Como visto na seção 2.1.1.1, além da demanda por combate à corrupção e aos 

malfeitos, às ISC vem sendo atribuídos novos papéis. Aos tribunais de contas, que antes se 

restringiam ao controle de conformidade, foi atribuído o exercício do controle de performance 

(operacional), típico da ótica gerencial que norteia o NPM (movimento que impulsionou a 

reforma do estado na América Latina), visando promover melhoria da gestão pública e 

fomentar o controle social, dois dos principais pilares da Reforma do Estado. Curioso notar, 

que, no Brasil, a reforma do controle antecedeu à reforma da administração. Isto, porque, o 

texto da Constituição, que trata do controle externo, conforme investigação de André Rosilho225, 

foi influenciado pelos normativos do INTOSAI, que, por sua vez, trazem métodos adotados 

 
222 Para saber sobre posicionamentos contrários a esta afirmação, ver: ROSILHO, André. Tribunal de Contas 

da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.231 e 

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: 

possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p.182-183. 
223 Aderem à esta posição: FIDALGO, Carolina Barros. O controle do TCU sobre as agências reguladoras 

independentes: análise de alguns casos concretos e definição de possíveis limites. In: LANDAU, Elena 

(Org.). Regulação jurídica do setor elétrico: homenagem ao Marcos Juruena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2011. t. II. p.96-100; WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho 

institucional dos Tribunais de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.304; MENDONÇA, 

José Vicente Santos de. A propósito do controle feito pelos Tribunais de Contas sobre as agências 

reguladoras: em busca de alguns standards possíveis. Revista de Direito Público da Economia, Belo 

Horizonte, v.10, n.38, p.162-163, abr./jun. 2012. 
224 ROSILHO, André. Op. cit., p.348.  
225 Ibid., p.86. 
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pelo GAO e NAO226, no que se refere às performance audits. A Reforma do Estado somente 

foi iniciada no Brasil em 1995 – sete anos após a promulgação da Constituição. 

No exercício de sua competência para efetuar fiscalizações operacionais, o TCU tem 

como papel a promoção de um escrutínio externo das escolhas públicas, e do resultado delas 

advindo. É função fundamental, dado o risco de imparcialidade das avaliações efetuadas por 

aqueles que promoveram as escolhas.227 Neste sentido, David Osborne e Ted Gaebler, na 

Obra “Reinventando o Governo”, à qual a doutrina aponta ser o marco literário do NPM, 

prescreve que a “função de avaliar o desempenho deve caber a uma agência imparcial” e 

“politicamente independente”228. Parece ser o caso do TCU, que dada sua posição 

institucional privilegiada e dada a qualificação de seu corpo técnico goza de credibilidade 

para o exercício deste mister. 

Porém, neste novo papel, o TCU exerce sua fiscalização em dimensão diversa da 

coercitiva, onde o uso da “força”, além de não lhe ter sido autorizado, não é adequado; é que 

nas fiscalizações operacionais o TCU se debruça sobre o mérito das escolhas administrativas, 

sob parâmetros de legitimidade e economicidade, que são eivados de grande carga valorativa, 

e são, portanto, parâmetros frágeis de controle. Justamente, por isso, é que na dimensão 

colaborativa, deve o TCU atuar de maneira diversa da retratada acima, despindo-se da toga. Ao 

invés de julgador, nesta dimensão deve o TCU adotar postura horizontal frente à administração, 

assumindo um “verdadeiro papel de parceiro da Administração Pública Federal, constituindo-se, 

com fulcro em competências e prerrogativas específicas, em imprescindível colaborador”.229  

Para atuar em dimensão colaborativa, como dito anteriormente, o uso da força 

coercitiva não se mostra como o meio mais adequado. Logo, os instrumentos utilizados na 

 
226 ISC do modelo controladoria, respectivamente, dos EUA e UK, exatemente os países onde eclodiu o 

movimento do NPM. 
227 “In addition, governments have a need for objective and external views on policy formulation, 

implementation and evaluation and outcomes. When those responsible for evaluating successes and failures 

are the same as those who designed the programme in question, there may be a risk that evaluation becomes 

an administrative task or produces biased results. Programmes that carry political weight or are citizen-

sensitive may become institutionalised, even if they are inefficient, ineffective and costly. SAIs contribute to a 

more robust evidence-base by complementing government-led evaluation with external assessments. Their 

external oversight, insight and foresight becomes even more pertinent in view of a lack of trust and rising 

intolerance to waste and abuse of public resources”. (OECD. Supreme Audit Institutions and Good 

Governance: Oversight, Insight and Foresight. OECD Public Governance Reviews, Paris, 2016. Disponível 

em: <https://doi.org/10.1787/9789264263871-en>. Acesso em: 26 nov. 2019) 
228 OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventando o governo: como o espirito empreendedor esta 

transformando o setor public. Brasília: MH Comunicação, 1994. p.390. Disponível em: 

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03468a&AN=bmhsrj.000078394&lang=pt-

br&site=eds-live>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
229 BUGARIN, Paulo Soares. Reflexões sobre o princípio constitucional da economicidade e o papel do TCU. 

Revista do Tribunal de Contas da União, v.29, n.78, p.41-45, out./dez., 1998. Disponível em: 

<https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1224/1278>. Acesso em: 20 nov. 2019.  

https://doi.org/10.1787/9789264263871-en
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1224/1278
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dimensão coercitiva (multas, determinações, cautelares), aqui não parecem ser os mais adequados. 

Da gama de competências colocadas à disposição do TCU, como mapeadas por André 

Rosilho, as competências para “levantar e produzir informações”, assim como a competência 

para “formular orientações gerais” são as que fornecem os instrumentos para o exercício de 

seu controle na dimensão colaborativa. A primeira delas diz respeito ao poder que o TCU tem 

para obter informações úteis ao exercício de suas atividades e para relatar os achados de suas 

fiscalizações. A segunda trata de sua competência para emissão de recomendações aos órgãos 

e entidades da Administração Pública. São competências complementares na medida em que 

as recomendações do TCU endereçam soluções para os achados de suas fiscalizações. Ponto 

em comum, o fato de, ao contrário das determinações, serem instrumentos desprovidos de 

caráter coercitivo.  

Como dito anteriormente, o uso de instrumentos colaborativos, caso das recomendações, 

se mostra mais adequado ao exercício do controle na dimensão colaborativa, visto que dada a 

fragilidade dos parâmetros de controle, falecem critérios objetivos de análise. O “caminho a 

ser seguido nas deliberações sobre o assunto pressupõe a adoção de fórmulas não coercitivas, 

[...] mediante a utilização de recomendações à administração controlada”230, assevera Marianna 

Montebello Willeman.  

Entretanto, a doutrina vêm sustentando que o TCU trata instrumentos coercitivos 

(determinações) e colaborativos (recomendações) como se fungíveis fossem231, possivelmente 

pelo fato de “que, ao assumir outro tipo de papel (de orientar, de sugerir etc.), o TCU tenha 

dificuldade de se desvencilhar da postura de julgador (que toma decisão imparcial e 

impositiva)”.232 André Rosilho identifica uma possível justificativa, ao dizer que: 

essa aparente tendência do TCU de querer expandir suas possibilidades de controle 

impositivo para além dos limites constitucionalmente estabelecidos – também 

manifestada na tentativa do Tribunal de dar roupagem de comando a atos 

eminentemente orientativos – talvez decorra de uma visão cultivada pelo próprio 

TCU (consciente ou inconscientemente) segundo a qual agir impositivamente teria 

maior valor do que agir em cooperação.233 

 
230 WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação 

para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública 

no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2016. p.304. 
231 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. p.344.  
232 Id. 
233 Id. 
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De fato, ao emitir determinações, o TCU enxerga na sua atuação resultados imediatos, vez 

que o administrador é compelido a atendê-lo, porém, ao fazê-lo fora de seus limites constitucionais, 

ele se coloca como detentor de virtude superior à do administrador, “infantilizando-o”234 e 

sujeitando-se ao risco do administrador. O racional do controle na dimensão colaborativa sugere 

justamente o contrário: uma atuação do TCU fundada na sua capacidade de persuasão e de 

diálogo. O sucesso da atuação do TCU na dimensão colaborativa se dá na medida de sua capacidade 

de dialogar com os demais interessados na questão auditada, na qualidade de seus trabalhos e na 

publicidade de seus acórdãos e relatórios. É o que sustentam David Osborne e Ted Gaebler235, 

quando citam como paradigmática a experiência do NAO na avaliação do desempenho das 

diversas agências governamentais do Reino Unido, visto que a publicidade de seus trabalhos 

viabiliza a análise comparativa da eficiência e da efetividade entre as agências, gozando assim 

da atenção dos interessados. 

Ao contrário do que intuitivamente parece ser verdade, de que a força promove 

melhores resultados, a atuação colaborativa pode e é efetiva, ao menos nas jurisdições de 

onde o instituto fiscalização “operacional” foi importado. É o que sustenta pesquisa empírica 

ao constatar que 80% das recomendações do NAO são implementadas pelas agências estatais 

do Reino Unido236.  

Portanto, não é, somente, a força que confere efetividade às ações do controle externo na 

fiscalização operacional, mas, também, seu prestígio, sua visibilidade e sua capacidade de 

persuasão. Neste sentido, é que, visando conferir efetividade à atuação dos tribunais de contas 

em dimensão colaborativa, Marianna Montebello Willeman237 sustenta que as conclusões dos 

trabalhos de fiscalização operacional devem ser “formalizadas precipuamente mediante o  

 
234 Artigo assinado pelo Ministro do TCU Bruno Dantas cunhou esta expressão ao dizer que “Agências 

reguladoras e gestores públicos em geral têm evitado tomar decisões inovadoras por receio de terem atos 

questionados. Ou pior: deixam de decidir à espera de aval prévio do TCU”. Ver em: DANTAS, Bruno. O 

risco de ‘infantilizar’ a gestão pública. O Globo, 06 jan. 2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/ 

opiniao/o-risco-de-infantilizar-gestao-publica-22258401>. Acesso em: 10 nov. 2019. 
235 OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventando o governo: como o espirito empreendedor esta 

transformando o setor public. Brasília: MH Comunicação, 1994. p.390. Disponível em: 

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03468a&AN=bmhsrj.000078394&lang=pt-

br&site=eds-live>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
236 HOQUE, Zahirul (Ed.). Making Governments Accountable: The Role of Public Accounts Committees and 

National Audit Offices. Routledge Critical Studies in Public Management Book 22, 2015. eBook Kindle. 

Posição 559. 
237 WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação 

para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública 

no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2016. p.293. 



 64 

encaminhamento de recomendação ao controlado” e propõe o exercício de um ambiente 

dialógico entre controlador e controlado, visando minimizar potenciais invasões do controle 

na esfera discricionária da administração. Sustenta a autora que no exercício de “função 

pedagógica e colaborativa” o controle externo contribui de duas maneiras: a primeira refere-se 

à possibilidade de revisão dos rumos da administração orientadas pelos resultados do trabalho 

de fiscalização operacional; a outra, se refere ao fomento ao controle social, na medida em 

que os resultados do trabalho levam à sociedade uma avaliação externa sobre a administração 

pública.238 Um ambiente de diálogo opõe-se à autoridade e é melhor que qualquer outra medida 

impositiva.239 Entretanto, para ser frutífero é “necessário que cada instituição entenda e respeite 

seu espaço”240e que não haja hierarquia241 entre controlador e regulador. Neste sentido, 

Eduardo Jordão sustenta que em ambiente dialógico, o controlador, para dialogar em 

igualdade com o Administrador, deve ter seu poder sancionatório retirado, “sem que uma 

delas ostente um tacape na mão, como a relembrar à outra da conveniência de aceder à sua 

opinião”.242  

Aliás, a OCDE sustenta que o uso dos instrumentos adequados a cada dimensão do 

controle produz um resultado ótimo, qual seja, a um só tempo, fomentar a boa gestão e 

prevenir/remediar malfeitos. É o que prescreve seu relatório sobre o funcionamento das ISC, 

quando conclui que, ao constatar que ao focar a avaliação somente em resultados, a atuação 

da ISC pode aumentar o risco de integridade, na medida em que não observa procedimentos 

 
238 WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação 

para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública 

no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2016. p.293-296. 
239 “Assim, substituições pontuais de soluções unilaterais e imperativas por medidas consensuais pode fomentar o 

diálogo entre controlador e controlado e se mostrar mais positiva do que punições decorrentes de condenações 

administrativas e judiciais – geralmente morosas e pouco efetivas –, conferindo maior eficiência não só à 

condução da atividade de controle, como à própria reparação dos prejuízos causados”. (CAMPANA, 

Priscilla de Souza Pestana. O controle pelo medo: fragilidades e desafios do sistema de controle da 

Administração Pública. 182p. Dissertação (Mestrado em Direito) – UERJ, Rio de Janeiro, 2018. p.161). 
240 “não bastam boas intenções, não basta a intuição, não basta invocar e elogiar princípios; é preciso respeitar o 

espaço de cada instituição, comparar normas e opções, estudar causas e consequências, ponderar vantagens e 

desvantagens. Do contrario viveremos no mundo da arbitrariedade, não do direito”. (SUNDFELD, Carlos 

Ari. Direito administrativo para céticos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p.206).  
241 O controlador, a pretexto de controlar, converte-se em um segundo, terceiro, quarto, quinto administrador; e, 

como as instâncias de controle são várias, o que se tem não é o reforço do direito sobre a atividade da 

administração, mas, ao contrário, um concurso de vontades descompassadas, exprimidas por agentes 

incompetentes em mais de um sentido. O controle deve ser, por natureza, uma atividade recatada; por isso 

não pode e não deve ser assimilado à figura da hierarquia. (SAAD, Amauri Feres. Do conceito de controle 

da administração pública no direito administrativo brasileiro. 192 f. Tese (Doutorado em Direito) – 

Pontíficia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. p.34). 
242 JORDÃO, Eduardo. Administração dialógica ou amedontrada? Diálogo real não parece combinar com risco 

de sanção. Jota, 22 maio 2019. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-

publico/administracao-dialogica-ou-amedrontada-22052019>. Acesso em: 10 set. 2019. 
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detalhadamente; e, que, ao focar somente no accountability, pode-se estar induzindo a 

administração pública a agir de maneira a “cumprir tabela” (Box ticking).243  

Portanto, entender exatamente em qual dimensão seu controle está sendo efetuado é 

fundamental para que o TCU utilize dos instrumentos adequados para que sua atuação 

também se submeta “ao cânone da economicidade e eficiência”244 e assim promova um controle 

externo adequado às novas demandas do Estado e da Sociedade: combate à corrupção e 

melhoria gerencial.  

2.2.2.1 Recomendações e Determinações: Quando usar cada instrumento? 

Determinações e recomendações, conforme visto na seção 2.2.2, são instrumentos de 

controle derivados das competências do TCU para “praticar atos de comando” e para “emitir 

orientações gerais”, respectivamente. Ambos os instrumentos têm o condão de interferir em 

alguma medida na gestão pública. As recomendações, de maneira colaborativa. As 

determinações de maneira coercitiva. Sua aplicação está normatizada na Resolução TCU n.o 

265/2014, que delimita o uso de cada instrumento. 

Recomendação é típico instrumento de caráter colaborativo destinado à propor a adoção 

de “providências quando verificadas oportunidades de melhoria de desempenho”, cabíveis nas 

questões “afetas à discricionariedade do gestor ou que impõem ao órgão público obrigações não 

previstas na legislação”.245 Nos termos do artigo 6.o da citada Resolução, deve a recomendação 

atender à exigência de viabilidade fática, técnica e jurídica para ser emitida.  

 
243 “It is important to highlight the two related objectives of evaluation here: 1) performance improvement in 

policies, programmes and processes; and 2) oversight and accountability. While these objectives are linked, 

and performance is used as a measure for both, a strategic and open state should be aware of important 

differences. Focusing evaluation strictly on accountability may have distorting effects on ministry activities 

by incentivising behaviour towards “box ticking” or meeting evaluation criteria. Alternatively, focusing on 

demonstrating results, but missing opportunities for those results to be used for accountability purposes, 

may risks the integrity of administrative activities and reduce the need for governments to be responsive to 

citizens’ needs”. (ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES. 

Supreme audit institutions and good governance: oversight, insight and foresight. Paris: OECD, 

2016. p.139). 
244 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios do controle da administração pública. Fórum 

de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, v.9, n.100, p.7-30, abr. 2010. Disponível em: 

<https://www.editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2016/10/desafios-controle.pdf>. Acesso em: 1.o nov. 

2019. 
245 Medidas afetas à discricionariedade do gestor ou que impõem ao órgão público obrigações não previstas na 

legislação não podem ser objeto de determinação do TCU, e sim de recomendação (Ac. TCU 0600/19-P). 
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Característica fundamental das recomendações é seu caráter colaborativo, na medida 

em que traz para o órgão ou entidade auditada, e para a sociedade, uma opinião externa acerca 

das mudanças cabíveis para aprimoramento da gestão pública. Portanto, a sua implementação 

é sujeita ao juízo de oportunidade e conveniência de seus destinatários, sendo esta a posição 

da jurisprudência majoritária do TCU.246 

A determinação é instrumento desenhado para atuação em dimensão coercitiva, quando 

o TCU usa da força para compelir a administração à adoção de medidas corretivas para sanear 

ilegalidades de natureza contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e operacional247. Têm 

fundamento no artigo 71, IX, da Constituição, que atribui ao TCU a competência para assinar 

prazo para adoção de providências destinadas ao exato cumprimento de Lei. É competência 

vinculada à legalidade como parâmetro de controle. Trata-se de típico controle de conformidade, 

que visa assegurar a “aderência às normas legais e regulamentares”248 dos atos praticados 

pela Administração. 

Atos de comando que são, determinações gozam de caráter cogente e, portanto, não 

se sujeitam ao juízo de conveniência e oportunidade da administração249. São de cumprimento 

obrigatório, cujo inadimplemento pode sujeitar os responsáveis aos instrumentos 

sancionatórios de competência do TCU. Dada a gravidade de sua repercussão,  

 
246 “A implementação das recomendações expedidas pelo Tribunal é da estrita conveniência dos órgãos e das 

entidades, cabendo a eles avaliar a pertinência das providências sugeridas, uma vez que estas se constituem em 

oportunidades de melhoria da atuação governamental. Ao contrário, as determinações têm natureza cogente e são 

de cumprimento obrigatório pelos jurisdicionados”. (Ac. TCU 3130/13-P). Em sentido contrário (posição 

minoritária): “A recomendação emanada do Tribunal de Contas da União não representa mera sugestão, cuja 

implementação é deixada ao alvedrio do gestor destinatário da medida, pois tem como objetivo buscar o 

aprimoramento da gestão pública. Contudo, admite-se certa flexibilidade na sua implementação. Pode o 

administrador público atendê-la por meios diferentes daqueles recomendados, desde que demonstre o atingimento 

dos mesmos objetivos, ou, até mesmo, deixar de cumpri-la em razão de circunstâncias específicas devidamente 

motivadas. A regra, entretanto, é a implementação da recomendação, razão por que deve ser monitorada”. (Ac. 

TCU 0073/14-P). 
247 Entende-se que o TCU pode emitir determinações contra qualquer tipo de ilegalidade. Neste sentido: 

FIDALGO, Carolina Barros. O controle do TCU sobre as agências reguladoras independentes: análise de 

alguns casos concretos e definição de possíveis limites. In: LANDAU, Elena (Org.). Regulação jurídica do 

setor elétrico: homenagem ao Marcos Juruena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. t. II. p.96-100. No 

mesmo sentido, embora admita que devam existir delimitações para o exercício do controle externo das ARI, 

Willeman também admite a apreciação de ilegalidades de ordem operacional. Ver em: WILLEMAN, 

Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no 

Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.304.. 
248 WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação 

para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública 

no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2016. p.67.  
249 “O cumprimento de determinações do TCU não está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade dos 

gestores integrantes da Administração Pública, uma vez que elas se revestem de força cogente. Havendo 

dúvidas ou inconformismo em relação a deliberação do Tribunal, cabe ao sucumbente interpor, 

tempestivamente, os recursos próprios previstos na Lei Orgânica do TCU e no seu Regimento Interno, e não 

optar por descumprir de forma injustificada a determinação”. (Ac. TCU 1827/16-P). 
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qual seja interferir na esfera de atuação do gestor público, a emissão de determinações se 

sujeita a três seguintes limites: devem se dirigir a correção de ilegalidades frontais; devem 

prescrever “o que fazer” para sanar a ilegalidade; e não devem se dirigir à questões sujeitas à 

esfera de discricionariedade do gestor (às suas escolhas). 

Conforme previsto no art. 2.o, II, da Res. n.o 265/2014, é o descumprimento de 

“normativo, legislação ou a jurisprudência”250 que autoriza o TCU à emissão de determinações. 

Determinações se prestam a sanear ilegalidades em atos administrativos, e é por este motivo 

que devem trazer no seu texto a indicação do dispositivo legal infringido. Devem se dirigir a 

atos que descumpram frontalmente251 prescrição legal, sob pena de o TCU exigir dos 

administradores obrigação não constante de lei, alargando indevidamente sua interferência 

sobre a Administração.252 

Uma vez identificado o inadimplemento do ato frente a um dispositivo legal, o TCU no 

exercício da sua competência para emitir atos de comando, embora esteja diante de situação 

que autorize sua atuação coercitiva deve limitar-se à indicar o que deve ser corrigido. 

Portanto, dado o espaço de discricionariedade conferido à administração, não deve dizer como 

fazê-lo, sendo esta escolha da estrita competência do gestor público. Nesta direção é que o art. 

3.o, IV, da Resolução n.o 265/2014 prescreve que a determinação deve “ser redigida de forma 

clara, precisa e completa, evidenciando ‘o que’ deve ser aperfeiçoado ou corrigido e não 

‘como’ fazer”. Neste sentido, por exemplo, não é cabível “estabelecer as ações de caráter 

operacional que devem ser implementadas pelas unidades jurisdicionadas”253, nem dizer 

“como se dará a distribuição interna de atribuições no âmbito do jurisdicionado para fazer 

valer as determinações emanadas pelo Tribunal”.254 Neste sentido caminha a jurisprudência 

majoritária do TCU. 

 
250 Em sentido contrário: Ac. TCU 0410/13-P. A identificação de circunstância potencialmente lesiva ao erário 

autoriza o Tribunal a expedir determinação saneadora fundamentada no princípio constitucional da 

economicidade, não havendo necessidade de embasar sua deliberação em dispositivos legais específicos. 
251 WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação 

para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública 

no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2016; MENDONÇA, José Vicente Santos de. A propósito do controle feito pelos Tribunais 

de Contas sobre as agências reguladoras: em busca de alguns standards possíveis. Revista de Direito 

Público da Economia, Belo Horizonte, v.10, n.38, p.147-164, abr./jun. 2012. 
252 A sustentação jurídica da realização de determinação em face dos princípios da legalidade e da eficiência não 

deve se dar ao ponto de impor aos órgãos e entidades públicos obrigações não previstas em lei ou normativo, 

sob pena se alargar indevida e demasiadamente a injunção deste Tribunal sobre aqueles órgãos/entidades. 
253 Não compete ao TCU estabelecer as ações de caráter operacional que devem ser implementadas pelas 

unidades jurisdicionadas para dar cumprimento às decisões do Tribunal, uma vez que essas providências se 

inserem no âmbito de discricionariedade do administrador público (Ac. TCU 0228/17-P). 
254 Não cabe ao TCU disciplinar como se dará a distribuição interna de atribuições no âmbito do jurisdicionado 

para fazer valer as determinações emanadas pelo Tribunal (Ac. TCU 3884/17--P). 
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Terceiro e último limite, é o fato de que determinações não podem se voltar a corrigir 

escolha discricionária, visto que determinações são cabíveis somente frente à ilegalidades. 

Eventuais discordâncias do TCU em relação ao ato que, embora legal, não seja, na visão do 

TCU, a melhor escolha, podem ser veiculadas mediante recomendações.  

Portanto, é possível constatar que recomendações e determinações são instrumentos com 

contornos claros, no que se refere às hipóteses em que são aplicáveis. Entretanto, doutrina 

assevera que o TCU vem utilizando tais instrumentos como se fungíveis255 fossem, possivelmente 

para “expandir suas possibilidades de controle impositivo para além dos limites constitucionalmente 

estabelecidos”256, mediante o uso de instrumentos coercitivos em casos onde o controle do 

TCU se dá em dimensão colaborativa. Neste sentido, é possível observar na jurisprudência do 

TCU, como será visto na seção 3.4, um alargamento do sentido de ilegalidade para além da 

hipótese de descumprimento frontal da legislação, autorizando-o a emitir determinações sem o 

amparo em obrigações previstas em leis, com fundamentação sustentada em descumprimento 

de princípios jurídicos257, em valores jurídicos indeterminados258, em arranjos interpretativos  

 

 
255 Narrando estudo destinado a verificar como o TCU interpreta a autonomia conferida por lei às ARI o autor 

afirma ter sido constatada a hipótese de que recomendações e determinação são usadas como se fungíveis 

fossem. “constatou-se por meio de pesquisa jurisprudencial que, para o Tribunal, as categorias determinações e 

recomendações, em si consideradas, não são tão diferentes assim e potencialmente produzam efeitos muito 

similares (ou até mesmo idênticos) no tal “jogo regulatório”, de modo que “o TCU talvez não siga à risca 

suas próprias regras ao rotular as diretrizes que expede e que, independentemente do rótulo por ele utilizado, 

sua ação possivelmente gere impactos significativos no espaço regulatório”. (ROSILHO, André. Tribunal 

de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 

2019. p.341).  
256 “essa aparente tendência do TCU de querer expandir suas possibilidades de controle impositivo para além 

dos limites constitucionalmente estabelecidos – também manifestada na tentativa do Tribunal de dar 

roupagem de comando a atos eminentemente orientativos – talvez decorra de uma visão cultivada pelo 

próprio TCU (consciente ou inconscientemente) segundo a qual agir impositivamente teria maior valor do 

que agir em cooperação”. (Ibid., p.344). 
257 Cf. Ac. TCU 600/19-P. Eis o excerto do Acórdão: “A sustentação jurídica da realização de determinação em 

face dos princípios da legalidade e da eficiência não deve se dar ao ponto de impor aos órgãos e entidades 

públicos obrigações não previstas em lei ou normativo, sob pena se alargar indevida e demasiadamente a 

injunção deste Tribunal sobre aqueles órgãos/entidades”. 
258 Cf. Ac. TCU 602/08-P. Eis o excerto do Acórdão: “O controle do TCU sobre os atos de regulação é de 

segunda ordem, na medida que o limite a ele imposto esbarra na esfera de discricionariedade conferida ao 

ente regulador. No caso de ato discricionário praticado de forma motivada e em prol do interesse público, 

cabe ao TCU, tão-somente, recomendar a adoção das providências que reputar adequadas. Não é suprimida a 

competência do Tribunal para determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera de discricionariedade 

das agências reguladoras, desde que viciado em seus atributos, a exemplo da competência, da forma, da 

finalidade ou, ainda, inexistente o motivo determinante e declarado. Em tais hipóteses e se a irregularidade 

for grave, pode até mesmo determinar a anulação do ato”. 
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do ordenamento259 e na insatisfação em relação aos resultados obtidos pelas entidades e 

órgãos da administração federal.260  

2.3 O TCU e as ANOP: procedimento e processo 

Esta seção se destina a analisar o processo de julgamento e o procedimento de 

execução das ANOP realizadas pelo TCU, tendo caráter instrumental, fundamental, para os 

procedimentos de coleta de informações, tabulação de dados, sistematização de achados e 

análises consignadas no capítulo 4 deste trabalho, de natureza empírica.  

2.3.1 O processo no TCU 

Instituição com previsão constitucional, o TCU é composto por nove ministros261, 

três auditores262, que substituem os ministros em seus afastamentos, e oito membros do 

Ministério Público junto ao TCU.263 São órgãos deliberativos do TCU, o plenário e as duas 

câmaras, responsáveis pelo julgamento dos processos no TCU, que se revestem de formalidades 

semelhantes aos processos judiciais, estando os procedimentos de instrução, tramitação e defesa 

detalhadamente estabelecidos no RITCU. A deliberação em processos de controle externo terá 

forma de acórdão.264 

 
259 Cf. Ac. TCU 1369/06-P. Eis o excerto do Acórdão: “O TCU tem competência para emitir determinações à 

agência reguladora, tratando-se de matérias às quais a entidade está vinculada por disposições legais 

expressas ou inferidas a partir de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. A atuação do 

TCU deve se dar de forma complementar à ação das entidades reguladoras no que concerne ao 

acompanhamento da outorga e da execução contratual dos serviços concedidos”. (grifo nosso) 
260 Cf. Ac. TCU 1704/18-P. Eis o excerto do Acórdão: “É possível a expedição de determinação pelo TCU para 

a correção de ato normativo elaborado por agência reguladora quando verificada ineficácia nas ações de 

regulação ou omissão no tratamento concedido à matéria sob sua tutela, sem que isso caracterize 

intromissão na autonomia funcional da agência, uma vez que é dever do Tribunal verificar se as agências 

estão a cumprir adequadamente seus objetivos institucionais, entre os quais o de fiscalizar e regular as 

atividades sob sua esfera de competência”. (grifo nosso) 
261 Art. 73, Constituição Federal. 
262 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 77. 
263 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 80. 
264 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 67, V. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
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Especificamente no caso das ANOP, a iniciativa do processo pode ser do próprio 

TCU ou a pedido do CN265, sendo sua execução dependente da aprovação pelo Plenário do 

TCU que, “em sessão de caráter reservado”, decide sobre a inclusão dessa auditoria no plano 

de fiscalização do TCU.266  

Os trabalhos de ANOP são conduzidos pelos Auditores Federais de Controle Externo267, 

integrantes da carreira de controle externo do TCU, que não se confundem com os auditores 

(ministros-substitutos), e seus resultados são consignados em relatório de auditoria, que 

juntamente com a manifestação do MPTCU e com o relatório e voto do relator268 é parte 

essencial das deliberações do TCU269. Dada sua relevância, as ANOP somente são julgadas no 

plenário do TCU, não sendo possível seu julgamento por órgão fracionário.270  

De qualquer deliberação do TCU, incluindo aquelas que apreciem ANOP, resultarão o 

arquivamento do processo, quando não apuradas irregularidades271, a emissão de determinações 

voltadas à correção de ilegalidade272 e para encaminhamento de plano de ação para acompanhar 

seu cumprimento273, de recomendações, voltadas à propositura de melhorias274, a determinação 

para audiência do responsável por irregularidades para apresentação de justificativas275, a 

determinação de oitiva da entidade fiscalizada e dos responsáveis e a aplicação de multas, 

quando não elidido fundamento de impugnação do TCU276.277 

Estas são as previsões regimentais para os resultados possíveis dos processos de 

julgamento do TCU, entretanto, dada a natureza das ANOP, que, como observado na 

 
265 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 1.o, II. 
266 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 244. 
267 A carreira de Auditor Federal de Controle Externo é regida pela Lei n.o 10.356, de 27 de dezembro de 2001, 
268 Conforme disposto nos art. 147 e 148 da LOTCU, o relator dos processos de ANOP é o Ministro 

responsável pela lista de unidades em que o órgão público se encontra vinculado; a cada biênio é realizado 

sorteio para distribuição das unidades jurisdicionadas entre os Ministros, que, para fins de organização, são 

agrupadas em listas de unidades.  
269 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 69, I a 

IV. No julgamento de ANOP a manifestação do MPTCU, apesar de possível, não é obrigatória, conforme 

art. 81, III, da LOTCU. 
270 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 15, I, m.  
271 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 250, I. 
272 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 250, II. 
273 Resolução TCU n.o 265/2014, art. 4.o. 
274 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 250, III. 
275 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 250, IV. 
276 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 250, §2.o. 
277 É possível ainda que resultem da atuação do TCU medidas cautelares. Neste sentido, Lima sustenta que o 

“plenário, o Relator, ou, excepcionalmente, 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 providencias, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o 

Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada”. (LIMA, Luiz Henrique. Controle externo. Teoria. 

Jurisprudência. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p.180). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
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seção 2.2.2, é trabalho exercido em dimensão colaborativa, sanções, audiências e oitivas de 

responsáveis não são resultados esperados, motivo pelo qual tais instrumentos não foram 

merecedores de análise neste trabalho. É resultado esperado, a emissão de recomendações, por 

não serem vinculantes e terem o condão de levar aos interessados, Administração Pública  

e sociedade, uma análise externa acerca do funcionamento das escolhas discricionárias; 

determinações, como será observado na seção 2.3.2.4, também são encaminhamentos passíveis 

de serem emitidos nas deliberações do TCU. 

2.3.2 O procedimento das ANOP em detalhe: escopo (objeto), critério (parâmetros) e 

resultados (instrumentos de controle) 

A Constituição trouxe para o TCU a competência para realizar fiscalizações 

operacionais, sendo provavelmente278 inspirada na declaração de Lima sobre Diretrizes para 

Preceitos de Auditoria, firmada em congresso da Organização Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), realizado em 1977, que fundada na consideração de que as 

ISC são condição indispensável para “gestão adequada das finanças públicas e a tomada de 

decisões eficazes por parte das autoridades responsáveis”279, prescreve dentre outras espécies de 

auditoria, a auditoria operacional. Trata-se de auditoria destinada a “verificar o desempenho, a 

economia, a eficiência e a eficácia da administração pública”, abrangendo “todas as atividades 

governamentais, inclusive seus sistemas organizacionais e administrativos”. Este é o marco 

zero do reconhecimento da importância das auditorias operacionais como instrumento de 

controle externo da administração pública, trazendo novos parâmetros de controle para sua 

atuação: eficiência e eficácia. Como visto anteriormente, norteavam a atuação das ISC as 

auditorias de regularidade, com parâmetros objetivos. Saliente-se que são as ANOP 

instrumento destinado ao exercício da competencia constitucional do TCU para realização de 

fiscalizações operacionais. 

 
278 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. p.86. 
279 INTOSAI. Declaração de Lima. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/declaracao-de-

lima.htm>. Acesso em: 04 nov. 2019. Preâmbulo. 
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O TCU, instituição-membro do INTOSAI, considerando os princípios desta organização, 

regulamentou internamente o procedimento de ANOP no seu “Manual de Auditoria Operacional”, 

cuja versão original data de 1998. Além disso, em 2015, o TCU elaborou as Normas Brasileiras 

de Auditoria no Setor Público (NBASP), formalizando em nível nacional os princípios e 

padrões de auditoria definidos pelo INTOSAI. Estas serão as fontes das análises a seguir 

conduzidas, que nortear-se-ão pelo escopo, bem como as questões de auditoria, dos trabalhos de 

ANOP, pelos critérios de auditoria (parâmetros de controle) utilizados e pelos encaminhamentos 

(instrumentos de controle) possíveis. As análises aqui consignadas serão orientadas pelo manual 

de ANOP em vigor e visam instrumentalizar as análises a serem conduzidas no capítulo 4 

deste trabalho. 

2.3.2.1 Objeto das ANOP 

Como visto na seção 2.2.1.2, a competência do TCU para realização da fiscalização 

operacional abrange a totalidade das atividades da Administração Pública Federal280, podendo 

ser objeto das ANOP , enquanto instrumento que materializa essa competência, a avaliação de 

“de organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de promover o 

aperfeiçoamento da gestão pública”281. Podem ser objeto das ANOP, por exemplo, desde a 

avaliação do funcionamento de uma entidade pública, como um todo, à avaliação de um 

programa de governo, política pública, medida regulatória, atividade etc.  

Os trabalhos de ANOP norteiam-se pelas questões de auditoria definidas na etapa de 

planejamento, que direcionam os trabalhos dos auditores na escolha das técnicas, dos parâmetros 

e dos resultados esperados.282 Conforme o manual citado, as questões a serem respondidas no 

 
280 Cfe. consta da Declaração de Lima “A auditoria operacional não se restringe a operações financeiras 

específicas e abrange todas as atividades governamentais, inclusive seus sistemas organizacionais e 

administrativos: “A auditoria operacional não se restringe a operações financeiras específicas e abrange 

todas as atividades governamentais, inclusive seus sistemas organizacionais e administrativos”. (INTOSAI. 

Declaração de Lima. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/declaracao-de-lima.htm>. 

Acesso em: 04 nov. 2019). 
281 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria 

de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portu

gues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
282 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria 

de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portu

gues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
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relatório de auditoria podem ser de quatro espécies: descritivas, quando buscam efetuar um 

mero diagnóstico; normativas, quando cotejam a “situação existente” com a norma; 

avaliativas, destinadas a aferição do impacto ou performance de determinada escolha; e 

exploratórias, quando buscam justificativas para determinado problema. 283 

Elemento central dos trabalhos de ANOP, as questões de auditoria são dúvidas do 

TCU acerca da execução governamental de determinado objeto operacional, cujo relatório 

buscará efetuar um diagnóstico, mediante o cotejo entre a situação encontrada e o parâmetro 

de controle, e, se for o caso, endereçar soluções para possíveis achados de auditoria. 

2.3.2.2 Parâmetros e critérios de auditoria 

Como visto na seção 2.2.1.2, a Constituição atribuiu ao TCU a competência para 

exercer a fiscalização sob três parâmetros de controle: Legalidade, Legitimidade e 

Economicidade. Os trabalhos de ANOP, diferentemente dos de regularidade, que se sustentam na 

legalidade, norteiam-se pelos parâmetros de economicidade e legitimidade, representados na 

literatura especializada em auditoria pelos critérios de eficiência, eficácia e efetividade (3Es), 

típicos da ciência de administração de empresas. 

Eficiência, eficácia e efetividade (3Es) são parâmetros de controle cuja análise é 

eivada de subjetividade, demandando expertise na matéria e sensibilidade dos auditores do TCU. 

O parâmetro de eficiência busca aferir a relação entre o esforço empregado e os resultados 

alcançados.284 O parâmetro de eficácia observa o atingimento dos resultados esperados, das metas 

 
283 “Questões descritivas: São formuladas de maneira a fornecer informações detalhadas sobre, por exemplo, 

condições de implementação ou de operação de determinado programa ou atividade, mudanças ocorridas, 

problemas e áreas com potencial de aperfeiçoamento.” (...) “Questões normativas: São aquelas que tratam de 

comparações entre a situação existente e aquela estabelecida em norma, padrão ou meta, tanto de caráter 

qualitativo quanto quantitativo.” (...)Questões avaliativas (ou de impacto, ou de causa-e-efeito): As questões 

avaliativas referem-se à efetividade do objeto de auditoria e vão além das questões descritivas e normativas 

para enfocar o que teria ocorrido caso o programa ou a atividade não tivesse sido executada.(...) Questões 

exploratórias: Destinadas a explicar eventos específicos, esclarecer os desvios em relação ao desempenho 

padrão ou as razões de ocorrência de um determinado resultado. (BRASIL. Tribunal de Contas da União. 

Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas 

de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: <file:///E:/Documents%20and%20Settings /Leia/ 

Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portugues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
284 “5 A eficiência é definida como a relação entre os produtos (bens e serviços) 4 gerados por uma atividade e 

os custos dos insumos empregados para produzi-los, em um determinado período de tempo, mantidos os 

padrões de qualidade”. (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. 

Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portu

gues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019).  
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previamente estipuladas.285 O de efetividade, é parâmetro que busca aferir se os resultados 

atendem às necessidades dos beneficiários da ação estatal sob exame.286  

Além destes tradicionais parâmetros de controle das ANOP, prevê o manual que 

outras dimensões de desempenho podem ser apreciadas, sendo possível que o TCU avalie o 

objeto de controle sob a ótica da “qualidade dos serviços, o grau de adequação dos resultados 

dos programas às necessidades das clientelas (geração de valor público), equidade na 

distribuição de bens e serviços”.287 

Portanto, são variados os parâmetros sob os quais determinada questão pode ser 

examinada, tendo o TCU amplo escopo de atuação da fiscalização operacional.  

Baseados nesses parâmetros é que os auditores do TCU definem, depois de selecionado 

o objeto de avaliação e as questões que se pretende efetuar diagnóstico, os critérios de 

auditoria.288 São os critérios de auditoria que definem o resultado “padrão” ou “ideal” para a 

ação administrativa sob exame. Tratam de concretizar os parâmetros referentes aos 3Es. Do 

cruzamento do resultado efetivo da ação administrativa com o critério de auditoria, estipulado 

pelos seus auditores, o TCU produz o diagnóstico da situação em que se encontra o objeto de 

controle. Conforme consta do Manual de ANOP, os critérios de auditoria podem ser definidos 

 
285 “6 A eficácia é definida como o grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em um 

determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados”. (BRASIL. Tribunal de Contas 

da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de 

Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: <file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/ 

Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portugues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
286 “8 A efetividade diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo prazo. Refere-se à 

relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, em termos de efeitos sobre a populaçãoalvo 

(impactos observados), e os objetivos pretendidos (impactos esperados), traduzidos pelos objetivos finalísticos 

da intervenção”. (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: 

TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portu

gues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
287 “10 Além das quatro dimensões de desempenho examinadas, outras, a elas relacionadas, poderão ser 

explicitadas em razão de sua relevância para a delimitação do escopo das auditorias operacionais. Aspectos 

como a qualidade dos serviços, o grau de adequação dos resultados dos programas às necessidades das 

clientelas (geração de valor público), equidade na distribuição de bens e serviços podem ser tratados em 

auditorias operacionais com o objetivo de subsidiar a accountability de desempenho da ação 

governamental”. (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: 

TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portu

gues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
288 “117 Critério de auditoria é o padrão de desempenho usado para medir a economicidade, eficiência, eficácia 

e efetividade do objeto de auditoria. Serve para determinar se o objeto auditado atinge, excede ou está 

aquém do desempenho esperado. Pode ser definido de forma quantitativa ou qualitativa. Atingir ou exceder 

o critério pode indicar a ocorrência de boas práticas. Não alcançar o critério indica oportunidade de melhoria 

de desempenho. É importante destacar que desempenho satisfatório não é desempenho perfeito, mas é o 

esperado, considerando as circunstâncias com as quais o auditado trabalha”. (BRASIL. Tribunal de Contas 

da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de 

Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: <file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/ 

Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portugues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
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com base em padrões e normativos289, em benchmarkings290, na opinião de especialistas291 e 

em trabalhos anteriormente realizados.292 Observa-se que, assim como os parâmetros 

norteiadores das ANOP, os critérios de controle são eivados de subjetividade. 

São os critérios, portanto, elementos fundamentais para as conclusões das ANOP, 

visto que, nos termos do Manual de Auditoria Operacional, “não alcançar o critério indica 

oportunidade de melhoria de desempenho” e, consequentemente, enseja o uso de instrumentos 

de controle (recomendações) pelo TCU.  

2.3.2.3 Encaminhamentos resultantes dos trabalhos de ANOP 

Cruzada a situação fática com os parâmetros de controle, chega-se aos achados de 

auditoria, que são as respostas para as questões que o TCU buscou avaliar com os trabalhos. Os 

achados são elemento central do relatório de auditoria, visto que veiculam o diagnóstico 

acerca da questão auditada pelo TCU. É partindo deles que são construídas as deliberações 

submetidas à apreciação do Relator do processo e do Plenário do Tribunal, quando do 

julgamento dos trabalhos de ANOP. 

Traz o manual de auditoria operacional alguns requisitos para a construção das propostas 

de deliberações, dentre os quais se destacam a necessidade de indicação “do que” deve ser objeto 

 
289 “a) leis e regulamentos que regem o funcionamento da entidade auditada; b) decisões tomadas pelo Poder 

Legislativo ou Executivo; d) normas e valores profissionais; e) indicadores-chave de desempenho 

estabelecidos pela entidade auditada ou pela Administração”; (BRASIL. Tribunal de Contas da União. 

Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas 

de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: <file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus% 

20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portugues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
290 “c) referências a comparações históricas e comparações com a melhor prática; h) organizações que realizem 

atividades semelhantes ou tenham programas similares”; (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual 

de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de 

Governo (Seprog), 2010. Disponível em: <file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20 

documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portugues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
291 “f) opinião de especialista independente; i) bibliografia especializada”. (BRASIL. Tribunal de Contas da 

União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de 

Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: <file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/ 

Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portugues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
292 “g) critérios utilizados em auditorias similares ou empregados por outras Entidades de Fiscalização Superior 

(EFS)”. (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, 

Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portu

gues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
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aperfeiçoamento – “e não os meios para alcançá-los”293, considerando “o custo da implementação” 

de mudanças e “a economia de recursos decorrente”.294 

2.3.2.4 Cabe emitir determinações em ANOP? 

Consta do Manual de ANOP que nas deliberações podem ser veiculadas recomendações 

e determinações para “sanar alguma deficiência identificada pela auditoria”295, em que pese a 

ausência de previsão de emissão de determinações nos padrões internacionais publicados pela 

INTOSAI. A ausência de previsão para emissão de determinações guarda coerência com o 

exercício do controle externo em dimensão colaborativa que, como visto na seção 2.2.2 deste 

trabalho, dada a fragilidade e a abstração dos parâmetros de controle, o uso de instrumentos 

coercitivos não se mostra adequado. 

Entretanto, a Constituição conferiu ao TCU a competência para emitir determinações 

diante de ilegalidades, como visto na seção 2.2.2.1, de qualquer natureza. Assim, ainda que as 

ANOP dirijam-se preponderantemente à avaliação de performance, é possível que o TCU se 

depare com eventual ilegalidade e, diante de sua obrigação constitucional, emita determinações. 

Ressalte-se que se trata de uma atuação residual do TCU, não sendo o controle de 

conformidade um objetivo das ANOP. Além disso, a emissão de determinações, atos de 

comando que são, deve se submeter aos limites constitucionalmente previstos para atuação do 

 
293 “144 As propostas que visem à melhoria do desempenho administrativo ou operacional são um dos aspectos 

mais importantes das auditorias operacionais. Conquanto os aperfeiçoamentos requeridos, e não os meios 

para alcançá-los, constituam o objetivo das deliberações, convém indicar os aspectos que devem ser 

examinados pelo gestor na busca de soluções”. (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de 

auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo 

(Seprog), 2010. Disponível em: <file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/ 

Downloads/Manual%20ANOP_portugues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
294 “145 Ao formular proposta de deliberação, a equipe deve considerar o custo da implementação e a economia 

de recursos decorrente, pois o custo não deve superar os benefícios esperados. Também é importante 

destacar os aspectos mais relevantes e evitar quantidade excessiva de deliberações, que pode desviar o foco 

do gestor da implementação de providências que sanem as principais deficiências do objeto auditado. 

Também poderá dificultar o monitoramento das deliberações e levar a custo benefício inadequado”. 

(BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria 

de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portu

gues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
295 “193 As propostas de encaminhamento são recomendações e determinações que a equipe de auditoria 

demonstra serem necessárias e que contribuirão para sanar alguma deficiência identificada pela auditoria”. 

(BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria 

de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/Manual%20ANOP_portu

gues%20(1).pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019). 
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TCU, devendo se dirigir somente para sanear ilegalidades frontais, sob pena de interferir fora 

dos padrões constitucionalmente previstos para a atuação do TCU, avançando sobre a esfera 

de discricionariedade da administração e, assim, substituindo o administrador público.  

*** 

Como buscou-se demonstrar neste capítulo, além do tradicional papel, de cunho liberal, 

de controle (de legalidade) coercitivo das finanças públicas, ao TCU foi atribuída competência 

para fiscalizar a totalidade do cotidiano da Administração Pública sob novas lentes: legitimidade e 

economicidade. Trata-se de controle inspirado no movimento do NPM e oriundo de instituições 

de controle do modelo de controladorias, desprovidas de enforcement, que se destina a saciar 

nova demanda da sociedade por melhoria gerencial da administração. Destina-se à apreciação do 

mérito administrativo, da avaliação das escolhas efetuadas pelo administrador e, consequentemente, 

de seus resultados. É controle que se exerce sob parâmetros subjetivos, que exigem do TCU uma 

abordagem diferente da adotada no exercício do tradicional controle de legalidade, cuja ação 

fiscalizadora está rigidamente parametrizada pelas normas”.296 Por serem parâmetros eivados de 

subjetividade, que se voltam à avaliações das escolhas sob a ótica da “moral”297 e da 

“justiça”298, entende-se que o controle exercido pelo TCU deve se dar sobre novas bases. Daí 

que se conclui que, ao TCU, foi atribuída competência para exercer o controle em duas 

dimensões: coercitiva, quando no exercício de sua missão tradicional de controle de conformidade; 

e colaborativa, quando na apreciação da gestão pública sob a ótica gerencial. 

Na atuação em dimensão colaborativa, objeto deste trabalho, o TCU exerce papel de 

parceiro da Administração299, de colaborador.300 É que por ser missão cuja subjetividade impera e 

 
296 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 4.ed. 

rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.302. 
297 “A legitimidade do gasto público no Brasil como fenômeno interdisciplinar e, seu controle, como método de 

leitura moral das escolhas orçamentarias realizadas por governantes e governados”. (BARBOSA, Antonio 

Blecaute Costa. A legitimidade do gasto governamental no Brasil: as condições de possibilidade do 

controle externo pelo Tribunal de Contas da União após a Constituição Federal de 1988. 268 f. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. p.234-235).  
298 Sustenta o autor que: o “conceito de economicidade, originário da linguagem dos economistas, corresponde, 

no discurso jurídico, ao de justiça”. (TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da 

legalidade, economicidade e legitimidade. Revista do TCE/RJ, Rio de Janeiro, n.22, p.39, jul. 1991). 
299 BUGARIN, Paulo Soares. Reflexões sobre o princípio constitucional da economicidade e o papel do TCU. 

Revista do Tribunal de Contas da União, v.29, n.78, p.41-45, out./dez., 1998. Disponível em: 

<https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1224/1278>. Acesso em: 20 nov. 2019.  
300 WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação 

para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública 

no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2016.  

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1224/1278
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por assentar-se sobre parâmetros frágeis de controle, o uso da força coercitiva não parece ser 

adequado. A efetividade de sua atuação se dará na medida da sua capacidade de persuasão, de 

dialogar com os atores envolvidos. Portanto, o TCU, no controle em dimensão colaborativa, 

necessita retirar sua toga de julgador e assumir o papel de colaborador. 

Buscou-se demonstrar, também, que para cada dimensão em que o TCU exerce  

sua competência existem instrumentos correspondentes de controle. Determinações (“atos de 

comando”), por serem cogentes, são instrumentos característicos do exercício em dimensão 

coercitiva; recomendações, da dimensão colaborativa. Aliás, dada a gravidade de sua 

repercussão, qual seja interferir diretamente na esfera de atuação do gestor público, a emissão 

de determinações se sujeita a três seguintes limites: devem se dirigir a correção de 

ilegalidades frontais; devem prescrever “o que fazer” para sanar a ilegalidade; e não devem se 

dirigir à questões sujeitas à esfera de discricionariedade do gestor, às suas escolhas. 

Ressaltou-se que, mesmo nas fiscalizações operacionais, onde o exercício do controle se 

dá em dimensão colaborativa, é possível que o TCU, diante da constatação de uma ilegalidade 

frontal, emita determinações. Entretanto, a emissão de determinações submete-se ao crivo dos 

limites acima abordados.  

É com base nas premissas acima expostas, que no capítulo seguinte, será estudado o 

exercício do controle operacional exercido pelo TCU sobre as questões regulatórias. 
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3 O CONTROLE EXERCIDO PELO TCU SOBRE AS QUESTÕES REGULATÓRIAS 

Como visto na seção 2.2, a Constituição atribuiu ao TCU a missão de realizar fiscalizações 

contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais e operacionais, sob os parâmetros da 

legalidade, legitimidade e economicidade, dos órgãos da administração direta e indireta do 

Poder Executivo Federal. Sendo as ARI entidades da Administração Indireta, depreende-se 

que o TCU também tem poderes para exercer suas atividades sobre elas. Entretanto, dada a 

complexidade das matérias tratadas pelas ARI (seção 1.1.), dado seu estatuto de autonomia 

conformado na legislação, na doutrina e na jurisprudência (seção 1.2) e dadas as características do 

Estado Regulador (seção 1.1.3), como será demonstrado neste capítulo, há uma pluralidade de 

controvérsias acerca dos limites da atuação do TCU junto as ARI. 

Cumpre salientar que a este trabalho importa o estudo do exame pelo TCU das 

questões operacionais das ARI, em especial aquelas que tratam de matéria regulatória301, 

motivo pelo qual se faz necessário destacar aquilo que diferencia as ARI dos demais 

órgãos/entidades da Administração Pública302, vez que a polêmica doutrinária, mapeada na 

seção 1.3, se concentra na atuação do TCU sobre as atividades típicas das ARI. Faz-se necessário, 

portanto, segregar as atividades regulatórias das demais atividades desempenhadas pelas ARI. 

As atividades que envolvem questões contábeis, financeiras, orçamentarias e patrimoniais são 

as que colocam as ARI em posição igual a qualquer outra entidade pública tradicional. Tais 

atividades submetem-se ao controle tradicional de legalidade, legitimidade e economicidade 

sem grandes controvérsias.303 É no exame atos regulatórios – questões operacionais, que 

residem as controvérsias sobre a atuação do TCU, a seguir consignadas em análise doutrinária 

e jurisprudencial. 

Para tanto, o capítulo será estruturado em quatro seções: a primeira traz uma análise 

de questão preliminar que norteia a atuação do TCU junto às ARI, qual seja a fragilidade dos 

parâmetros de controle diante da abstração das leis que definem as competências das ARI; a  

 
301 Como visto na seção 2.3, as questões operacionais das ARI não se resumem às questões regulatórias, 

entretanto, neste trabalho convenciona-se tratá-las como se fungíveis fossem. Portanto, onde se Lê questões 

regulatórias, pode-se ler também questões operacionais, e vice-versa. 
302 O cotidiano das instituições públicas em geral é o desempenho de atividades com complexidade inferior às 

executadas pelas ARI; existem, entretanto, outras instituições estatais que desempenham atividades de grande 

complexidade, à exemplo do Banco Central do Brasil e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e, que, 

embora não sejam formalmente classificadas como ARI, desempenham algum tipo de função regulatória. 
303 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.363. 
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segunda refere-se ao estudo do posicionamento jurisprudencial do TCU acerca de suas 

atribuições; a terceira abordará as controvérsias doutrinárias acerca dos limites do TCU na 

avaliação das ARI; e a última buscará, mediante o cotejamento entre doutrina e a jurisprudência, 

identificar algumas práticas adotadas pelo TCU que, ao mesmo tempo, margeiam os limites 

da autonomia regulatória e os limites para atuação do TCU nos termos da Constituição, sendo de 

grande valia para o teste empírico a ser desenvolvido no capítulo 4 deste trabalho. 

3.1 Questão preliminar: as questões regulatórias e o controle sem, ou quase sem, 

parâmetros 

Busca-se aqui retratar um desafio enfrentado pelo TCU no exame das questões 

regulatórias, qual seja a textura aberta dos normativos que circunscrevem a missão das ARI304. 

A abertura dos normativos que regem a atuação das ARI se coloca como desafio na medida que 

ao TCU cabe fiscalizar a Administração Pública sob o aspecto da Legalidade e, consequentemente, 

emitir determinações305 (vinculantes) para sanar possíveis achados oriundos de descumprimento 

de dispositivo legal.306  

Para entender o desafio enfrentado pelo TCU, faz-se uso da doutrina de Carlos Ari 

Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara que definiram a fiscalização do TCU em três simples, 

porém completas, noções: seu objeto, seu parâmetro e seu produto. Objeto se relaciona com o 

escopo da fiscalização. Os parâmetros são os normativos que norteiam a atuação dos órgãos 

públicos no exercício das atividades escopo da fiscalização. Os produtos seriam as determinações 

e as recomendações, ou seja, o endereçamento dado pelo TCU aos achados da fiscalização. 

Quanto ao objeto e quanto ao parâmetro, defendem os autores, a atuação do TCU é ampla, sendo 

passíveis de controle, além das questões financeiras as operacionais, ou seja, a totalidade 

 
304 Parte-se do pressuposto segundo o qual o TCU realiza ANOP com objetivo de aferir legalidade, embora os 

manuais que versam sobre a matéria deem a este tipo de auditoria outro sentido, qual seja a verificação de 

resultados, sob os parâmetros da Eficácia, Efetividade e Eficiência.  
305 Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara lecionam que ao TCU caberia tão-somente a correção de 

ilegalidades de caráter financeiro, mas não das operacionais. Ver em: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, 

Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In: 

SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p.179. 
306 Cf. Artigo 71, IX, Constituição Federal. 
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das matérias tratadas pela Administração307; quanto ao produto da fiscalização, entretanto, a 

atuação do TCU comportaria restrições, visto que, determinações, só seriam cabíveis se 

constatadas ilegalidades308, assim caracterizadas pelo inadimplemento dos parâmetros de 

fiscalização. Então, analisado o objeto e verificada sua inadequação (ilegalidade) frente ao 

parâmetro, o produto da fiscalização seria a emissão de determinação. Portanto, é o parâmetro 

de controle o liame entre o objeto e o produto da fiscalização. 

Analisadas as noções dentro do recorte deste trabalho, teríamos como objeto da 

fiscalização do TCU, as questões regulatórias, e como parâmetro, as normas que regem a atuação 

das ARI no setor regulado, podendo o TCU emitir determinações quando houver descumprimento 

frontal309 da lei. A fórmula simples, ganha contornos complexos quando o liame entre objeto 

e produto – o parâmetro, padece de indeterminação ou abstração. É o caso das leis que regem 

a atuação das ARI310, que contêm diversos dispositivos dos quais não é possível extrair um  

 
307 De maneira muito didática os autores assim sistematizaram a atuação do TCU: “para bem descrever as 

possibilidades e limites da atuação do Tribunal de Contas é preciso considerar, inicialmente, três noções 

bastante simples: as de objeto da fiscalização, parâmetro da fiscalização e produto da fiscalização. Objeto da 

fiscalização é o conjunto de fatos, atos e procedimentos da Administração Pública ou de terceiros que o 

Tribunal examina e, a seguir, avalia, positiva ou negativamente. Parametro da fiscalização é a referencia que 

o tribunal adota para avaliar positiva ou negativamente certo objeto. Produto da fiscalização são os atos que 

o Tribunal produz em decorrência dos procedimentos que realiza. A fiscalização do Tribunal de Contas é 

bem ampla no que se refere ao seu objeto e parâmetro, mas é muito condicionada quanto a seu produto”. Ver 

em: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de 

Contas: possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. 

São Paulo: Malheiros, 2013. p.182.  
308 Entende-se que o TCU pode emitir determinações contra qualquer tipo de ilegalidade. Neste sentido: 

FIDALGO, Carolina Barros. O controle do TCU sobre as agências reguladoras independentes: análise de 

alguns casos concretos e definição de possíveis limites. In: LANDAU, Elena (Org.). Regulação jurídica do 

setor elétrico: homenagem ao Marcos Juruena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. t. II. p.96-100. Em 

sentido contrário, ou seja, entendendo ser o TCU incompetente para emitir determinações para sanar 

ilegalidades operacionais: “o poder de comando do Tribunal só existe se a ilegalidade apurada for em 

matéria financeira, orçamentária, contábil ou patrimonial, mas não por conta de ilegalidades em outras 

matérias administrativas, examinadas no âmbito da ampla fiscalização operacional”; ver em: SUNDFELD, 

Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Op. cit., p.182-183.  
309 Uma tentativa de objetivar o controle de legalidade e a consequente emissão de determinações seria exigir 

que a constatação de ilegalidade decorresse exclusivamente de um descumprimento frontal de determinada 

Lei e que não fosse fruto de arranjos interpretativos do sistema jurídico. Dito de outra maneira, mas com 

igual significado, Mariana Montebello Willeman entende que, ao controlar as questões regulatórias, “quando 

não houver [...] ilegalidade flagrante, incide a regra geral de autocontenção”. ver em: WILLEMAN, 

Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no 

Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.304. 
310 P. ex., ver: Lei n.o 9.472/97. O normativo conferiu a ANATEL, dentre outras missões, as seguintes: “Art. 2.o 

O Poder Público tem o dever de: I - garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e 

preços razoáveis, em condições adequadas; II - estimular a expansão do uso de redes e serviços de 

telecomunicações pelos serviços de interesse público em benefício da população brasileira; III - adotar 

medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, incrementem sua oferta e propiciem 

padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos usuários; IV - fortalecer o papel regulador do Estado; 

V - criar oportunidades de investimento e estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial, em 

ambiente competitivo; VI - criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com as 

metas de desenvolvimento social do País”. 
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comando concreto e, que, são os principais parâmetros da fiscalização exercida pelo TCU sobre as 

questões regulatórias. São, portanto, parâmetros frágeis de fiscalização, cujo inadimplemento é de 

difícil constatação, sendo um desafio à atuação do TCU.  

Desafio que se complexifica na medida em que o TCU parece não entender311 sua 

missão nas ANOP, qual seja a de colaborador da Administração, e não de julgador312, acabando 

por atrair-se competência (de aferir legalidade) incompatível com os propósitos das ANOP e com 

o objeto que se pretende fiscalizar. Como visto na seção 2.3, a ANOP se destina à aferição de 

desempenho (3Es)313, sendo a verificação de legalidade questão meramente acidental, fruto de 

obrigação constitucional314 do TCU. A abertura dos comandos das leis-quadro, e, a consequente 

multiplicidade de alternativas a serem escolhidas para sua concretização, são características que 

dificultam o exercício de verificação de ilegalidade pelo TCU, posto que são parâmetros subjetivos 

de controle. Não à toa, um dos pilares da Reforma do Estado, movimento que iniciou o 

processo de agencificação, é o deslocamento do foco do controle estatal dos procedimentos 

para o controle dos resultados315; o controle possível, diante da falência da objetividade. 

Ao promover um exame da legalidade das questões operacionais e, consequentemente, 

diante de um eventual juízo pela ilegalidade de determinado ato regulatório, emitir determinação 

para as ARI, dada a abstração dos comandos legais que orientam a atuação delas, e, por 

conseguinte, dada a “infinidade de consequências concretas”316 deles passíveis de serem retiradas, 

o TCU incorre no risco de impor suas preferências sobre as das ARI.317 

*** 

 
311 Neste sentido, ver: ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos 

de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.344. 
312 Posição assim sustentada por André Rosilho: “essa aparente tendência do TCU de querer expandir suas 

possibilidades de controle impositivo para além dos limites constitucionalmente estabelecidos – também 

manifestada na tentativa do Tribunal de dar roupagem de comando a atos eminentemente orientativos – 

talvez decorra de uma visão cultivada pelo próprio TCU (consciente ou inconscientemente) segundo a qual 

agir impositivamente teria maior valor do que agir em cooperação”. (Id.). 
313 Economicidade, eficiência e efetividade (seção 2.3). 
314 Cf. Artigo 71, IX, Constituição Federal. 
315 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 

Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. (Cadernos MARE da Reforma do 

Estado, v.1). p.37. 
316 Carlos Ari Sundfeld alerta que princípios e normativos vagos dão margem a retirada de diversas consequências 

práticas fruto de sua interpretação. Assim diz o autor: “o terceiro desafio é extrair consequências desses 

princípios todos, para fins de direito. Aí a coisa se complica imensamente. Esses princípios são formulações 

muito vagas, e, se tiver vontade e autoridade para tanto, o aplicador pode sacar deles uma infinidade de 

consequências concretas. Até que ponto é legítimo que o faça?” (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito 

administrativo para céticos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p.200). 
317 JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados: controlador ou 

administrador? Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, v.12, n.47, p.209-230, 

out./dez. 2014.  
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Esta questão preliminar é pano de fundo para boa parte das discussões, doutrinárias e 

jurisprudenciais, acerca das competências do TCU para fiscalizar e, mais especificamente, 

emitir atos de comando às ARI, devidamente consignadas ao longo deste capítulo.  

3.2 O que diz o TCU sobre suas competências para avaliar questões regulatórias? 

Mediante análise dos enunciados318 do TCU, é possível identificar três grandes 

questões que delineiam a interação entre regulação e controle. A primeira delas trata do seu 

autorreconhecimento como instância de controle regulatório de segunda ordem319; a segunda, 

do reconhecimento da competência discricionária das ARI no trato das questões regulatórias; 

e a última, dos limites do TCU para imposição de atos de comando (determinações) às ARI.  

O autorreconhecimento do TCU como regulador de segunda ordem é tema recorrente 

na sua jurisprudência. Trata-se de posição segundo a qual o TCU reconhece ser incompetente 

para exercer uma fiscalização direta nas empresas concessionárias de serviço público320, 

sendo sua atuação na regulação limitada ao controle externo da atuação das ARI321, de 

maneira complementar, visando preservar “ao máximo o âmbito de competência”322 das ARI, 

a quem cabe o controle de primeira ordem no acompanhamento das outorgas, da execução 

contratual e do cumprimento de metas de qualidade previstas nos contratos de concessão.323  

 
318 A análise aqui consignada se refere ao estudo do resultado de pesquisa jurisprudencial realizada com a 

utilização de ferramenta disponível no sítio eletrônico do TCU intitulada “jurisprudência selecionada”, onde 

foi possível analisar todos os enunciados destacados pelo TCU como representativos das discussões mais 

relevantes na área “competência” e nos temas “agência reguladora” e “determinação”.  
319 O termo controle de segunda ordem é recorrentemente utilizado na jurisprudência do TCU. 
320 P. ex. Ac. TCU 0210/13-P. Eis o excerto do Acórdão: “Não compete ao TCU fiscalizar diretamente as 

empresas delegatárias de serviço público, mas sim examinar se o poder concedente fiscaliza de forma 

adequada a execução dos contratos celebrados, visto que entendimento contrário implicaria invasão do TCU 

na seara de atuação das agências reguladoras, esvaziando a competência dessas entidades”.  
321 P. ex. Ac. TCU 1757/04-P. Eis o excerto do Acórdão: “O TCU possui competência para fiscalizar as 

atividades finalísticas das agências reguladoras, devendo atuar de forma complementar à ação dessas entidades no 

que concerne ao acompanhamento da outorga e da execução contratual dos serviços concedidos”. 
322 Cf. Ac. TCU 2314/14-P. Eis o excerto do Acórdão: “Ao exercer o controle externo das atividades finalísticas 

das agências reguladoras, o TCU deve atuar de forma complementar, exercendo uma fiscalização de segunda 

ordem, preservando ao máximo o âmbito de competência dessas entidades públicas”. 
323 Cf. Ac. TCU 0909/15-P. Eis o excerto do Acórdão: “A fiscalização do cumprimento de metas de qualidade 

previstas nos contratos de concessão de serviços públicos não está abrangida na competência imediata do 

TCU. No exercício do controle externo da Administração Pública Federal, não compete ao Tribunal 

fiscalizar diretamente as empresas delegatárias de serviço público, mas sim examinar se o poder concedente 

está fiscalizando, de forma adequada, a execução dos contratos celebrados. O controle exercido pelo TCU 

incide diretamente sobre a agência reguladora e mediatamente sobre as delegatárias”. 
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Portanto, é entendimento assentado na jurisprudência do TCU que seu controle “incide 

diretamente sobre a agência reguladora e mediatamente sobre as delegatárias”.324 Este discurso 

demonstra, a um só tempo, o reconhecimento pelo TCU de que processo de privatização das 

empresas estatais decorrente da Reforma do Estado retirou-lhe a competência para exercer 

atividade fiscalizatória sob as empresas prestadoras de serviço público, então privatizadas, e, 

que, a ele cabe tão-somente realizar controle sobre as ARI, no sentido de aferir se estas estão 

exercendo a regulação adequada sobre as concessionárias.  

A segunda questão relevante na jurisprudência do TCU é discurso consistente acerca do 

reconhecimento das ARI como competentes para a “escolha da estratégia e das metodologias 

utilizadas para o alcance dos objetivos delineados”
 
325 e para realizar as escolhas regulatórias326, 

não devendo “o TCU se substituir à entidade controlada, tampouco estabelecer o conteúdo do ato 

de competência da agência”327, restando preservado o campo de discricionariedade das ARI.328 

Tanto a primeira quanto a segunda questão demonstram no discurso do TCU a tese 

dominante acerca reconhecimento das ARI como entidades que gozam de status privilegiado 

e que, portanto, merecem tratamento diferenciado com relação à apreciação de suas atividades 

operacionais pelo TCU. Entretanto, é na questão que trata dos limites da competência do TCU 

para emitir determinações às ARI que residem boa parte das controvérsias, conforme será 

abordado na seção 3.4; isto porque determinações têm caráter cogente (seção 2.2.2.1) e, portanto, 

têm o condão de impor às ARI a prática de atos entendidos como necessários à correção das 

ilegalidades eventualmente apontadas pelo TCU. Embora doutrina divirja acerca da possibilidade 

 
324 Cf. Ac. TCU 0909/15-P. 
325 Cf. Ac. TCU 1166/19-P. Eis o excerto do Acórdão: “A competência do TCU para fiscalizar as atividades-fim das 

agências reguladoras caracteriza-se como controle de segunda ordem, cabendo respeitar a discricionariedade 

das agências quanto à escolha da estratégia e das metodologias utilizadas para o alcance dos objetivos 

delineados. Isso não impede, todavia, que o TCU determine a adoção de medidas corretivas a ato praticado 

na esfera discricionária dessas entidades, quando houver violação ao ordenamento jurídico, do qual fazem parte os 

princípios da finalidade, da economicidade e da modicidade tarifária na prestação dos serviços públicos”. 
326 Cf. Ac. TCU 2302/12-P. Eis o excerto do Acórdão: “A fiscalização do TCU sobre as agências reguladoras é 

de segunda ordem, cabendo a estas a fiscalização de primeira ordem, bem como as escolhas regulatórias, e 

ao TCU verificar se não houve ilegalidade ou irregularidade na atuação dessas autarquias especiais”. 
327 Cf. Ac. TCU 0210/13-P. Eis o excerto do Acórdão: “Tratando-se da atividade-fim das referidas autarquias 

especiais, não deve o TCU se substituir à entidade controlada, tampouco estabelecer o conteúdo do ato de 

competência da agência, determinando-lhe a adoção de medidas, salvo quando for constatada ilegalidade ou 

omissão no cumprimento de normas jurídicas pertinentes”. 
328 Cf. Ac. TCU 0210/13-P. Eis o excerto do Acórdão: “O controle do TCU sobre os atos de regulação é de 

segunda ordem, na medida que o limite a ele imposto esbarra na esfera de discricionariedade conferida ao 

ente regulador. No caso de ato discricionário praticado de forma motivada e em prol do interesse público, 

cabe ao TCU, tão-somente, recomendar a adoção das providências que reputar adequadas. Não é suprimida a 

competência do Tribunal para determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera de discricionariedade 

das agências reguladoras, desde que viciado em seus atributos, a exemplo da competência, da forma, da 

finalidade ou, ainda, inexistente o motivo determinante e declarado. Em tais hipóteses e se a irregularidade 

for grave, pode até mesmo determinar a anulação do ato”. 
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de o TCU emitir determinações para correção de atos regulatórios, do tipo de ilegalidade 

passível de apreciação pelo TCU ou até mesmo sobre a mera possibilidade de examinar os 

atos regulatórios329, fato é que a Constituição prescreveu ao TCU o exercício desta competência, 

junto às ARI ou junto à qualquer outra entidade da Administração direta e indireta do Poder 

Executivo Federal, e que, o TCU emite determinações fundamentadas na correção de 

ilegalidades de caráter operacional. Importa salientar, que a jurisprudência do TCU divide sua 

atuação nas ARI conforme a natureza dos atos administrativos: os vinculados, sob o controle 

pleno do TCU, sujeitos à livre emissão de determinações, e os discricionários, limitados ao uso de 

recomendações330, não sendo possível emissão de determinações na matéria de competência das 

ARI331, salvo se diante da constatação de ilegalidades na prática de ato discricionário, quando, 

estaria o TCU, autorizado a emissão de determinações.332 Trata-se de ponto dominante na 

jurisprudência do TCU o fato de que a ele está autorizado emitir “determinações apenas 

quando for constatada a prática de atos ilegais”333, de qualquer espécie.334,335 Portanto, por ser 

a condição autorizadora do exercício da sua competência para emissão de determinações, 

 
329 Ver seção 3.3. 
330 Cf. Ac. TCU 200/07-P. Eis o excerto do Acórdão: “Em se tratando de atos discricionários de agência 

reguladora, o TCU se limita a recomendar a adoção de providências consideradas por ele mais adequadas”. 
331 Cf. Ac. TCU 2241/13-P. Eis o excerto do Acórdão: “A competência do TCU incide estritamente sobre a 

legalidade dos atos das agências reguladoras, excluindo-se a possibilidade de formulação de 

determinações sobre matéria técnica de competência delas”. (grifo nosso) 
332 Cf. Ac. TCU 0210/13-P. Eis o excerto do Acórdão: “Tratando-se da atividade-fim das referidas autarquias 

especiais, não deve o TCU se substituir à entidade controlada, tampouco estabelecer o conteúdo do ato de 

competência da agência, determinando-lhe a adoção de medidas, salvo quando for constatada ilegalidade 

ou omissão no cumprimento de normas jurídicas pertinentes”. (grifo nosso) 
333 Cf. Ac. TCU 620/08-P. Eis o excerto do Acórdão: “O controle exercido pelo Tribunal de Contas da União 

sobre a área-fim das agências reguladoras deve ser um controle de segunda ordem, vocacionado para exarar 

determinações apenas quando for constatada a prática de atos ilegais”. Ver tb. Ac. TCU 0210/13-P. Eis o 

excerto do Acórdão: “Tratando-se da atividade-fim das referidas autarquias especiais, não deve o TCU se 

substituir à entidade controlada, tampouco estabelecer o conteúdo do ato de competência da agência, 

determinando-lhe a adoção de medidas, salvo quando for constatada ilegalidade ou omissão no cumprimento 

de normas jurídicas pertinentes”. 
334 Cf. Ac. TCU 1201/09-P. Eis o excerto do Acórdão: “O poder discricionário conferido aos administradores 

das agências reguladoras e de qualquer outro ente público não constitui fator impeditivo para o exercício das 

competências do TCU. O Tribunal só deve fazer determinações ou recomendações quando restar comprovada a 

ilegalidade para fins de determinação, e demonstrada a pertinência técnica das recomendações. Sempre 

caberá determinação quando configurada a prática de qualquer ilegalidade, seja ela realizada no 

escopo de um ato de caráter discricionário ou vinculado”. (grifo nosso) 
335 Em sentido contrário, André Rosilho sustentar que a emissão de determinações se restringe as ilegalidades 

de caráter financeiro, não tendo o TCU o condão de determinar a correção de ilegalidades de caráter 

operacional. Assim diz o autor: “Para que o TCU pudesse expedir ato de comando com fundamento no 

inciso IX do art. 71 da Constituição, o exame de legalidade precisaria ser realizado em matéria inserida na 

sua jurisdição direta. Na hipótese de o Tribunal identificar ilegalidades em outras matérias – por exemplo, 

caso viesse a constatar violação a normas de direito ambiental – lhe caberia apenas representar a quem de 

direito, sem impor diretamente deveres a quem quer que seja”; e que “só matérias financeiras em sentido 

amplo – isto é, que de algum modo digam respeito a receitas públicas ou despesas públicas – compõe seu 

campo de jurisdição específica”. (ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, 

jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.230).  
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deve-se voltar os olhos para a os contornos dados pelo TCU à caracterização de ilegalidades, 

questão para a qual doutrina denuncia como sendo uma das estratégias utilizadas pelo TCU 

para ampliar seus poderes frente às ARI.336  

Como visto na seção 2.2.2.1, é o descumprimento frontal337 de “normativo, legislação 

ou jurisprudência”338 que autoriza o TCU à emissão de determinações. Entretanto, é possível 

observar na jurisprudência do TCU um alargamento do sentido de ilegalidade para além do 

descumprimento frontal da legislação, autorizando-o a emitir determinações sem o amparo em 

obrigações previstas em leis, com fundamentação sustentada em descumprimento de princípios 

jurídicos339, em valores jurídicos indeterminados340, em arranjos interpretativos do ordenamento341 

e na insatisfação em relação aos resultados obtidos pelas ARI342, questões que serão melhor 

detalhadas na seção 3.4, destinada ao cotejamento das questões aqui apresentadas com 

àquelas abordadas pela doutrina jurídica.  

*** 

 
336 Sobre estratégias adotadas pelo TCU no exame de questões regulatórias, ver: PEREIRA, Gustavo L. M. O 

TCU e o controle das agências reguladoras de infraestrutura: controlador ou regulador? Dissertação 

(Mestrado) – Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, São Paulo, 2018. p.145-179. 
337 Sobre a limitação da ocorrência de descumprimento frontal de legislação como elemento autorizador da 

emissão de determinações, ver: WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o 

desenho institucional dos Tribunais de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.304.  
338 Em sentido contrário: Ac. TCU 0410/13-P. A identificação de circunstância potencialmente lesiva ao erário 

autoriza o Tribunal a expedir determinação saneadora fundamentada no princípio constitucional da 

economicidade, não havendo necessidade de embasar sua deliberação em dispositivos legais específicos. 
339 Cf. Ac. TCU 600/19-P. Eis o excerto do Acórdão: “A sustentação jurídica da realização de determinação em 

face dos princípios da legalidade e da eficiência não deve se dar ao ponto de impor aos órgãos e entidades 

públicos obrigações não previstas em lei ou normativo, sob pena se alargar indevida e demasiadamente a 

injunção deste Tribunal sobre aqueles órgãos/entidades”. 
340 Cf. Ac. TCU 602/08-P. Eis o excerto do Acórdão: “O controle do TCU sobre os atos de regulação é de 

segunda ordem, na medida que o limite a ele imposto esbarra na esfera de discricionariedade conferida ao 

ente regulador. No caso de ato discricionário praticado de forma motivada e em prol do interesse público, 

cabe ao TCU, tão-somente, recomendar a adoção das providências que reputar adequadas. Não é suprimida a 

competência do Tribunal para determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera de discricionariedade 

das agências reguladoras, desde que viciado em seus atributos, a exemplo da competência, da forma, da 

finalidade ou, ainda, inexistente o motivo determinante e declarado. Em tais hipóteses e se a irregularidade 

for grave, pode até mesmo determinar a anulação do ato”. 
341 Cf. Ac. TCU 1369/06-P. Eis o excerto do Acórdão: “O TCU tem competência para emitir determinações à 

agência reguladora, tratando-se de matérias às quais a entidade está vinculada por disposições legais 

expressas ou inferidas a partir de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. A atuação do 

TCU deve se dar de forma complementar à ação das entidades reguladoras no que concerne ao 

acompanhamento da outorga e da execução contratual dos serviços concedidos”. (grifo nosso) 
342 Cf. Ac. TCU 1704/18-P. Eis o excerto do Acórdão: “É possível a expedição de determinação pelo TCU para 

a correção de ato normativo elaborado por agência reguladora quando verificada ineficácia nas ações de 

regulação ou omissão no tratamento concedido à matéria sob sua tutela, sem que isso caracterize 

intromissão na autonomia funcional da agência, uma vez que é dever do Tribunal verificar se as agências 

estão a cumprir adequadamente seus objetivos institucionais, entre os quais o de fiscalizar e regular as 

atividades sob sua esfera de competência”. (grifo nosso) 
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Da análise da jurisprudência, portanto, foi possível identificar no discurso do TCU 

afirmações potencialmente conflitantes em relação às suas percepções sobre suas competências na 

avaliação de questões regulatórias. De um lado, a retórica que sustenta seu autorreconhecimento 

como regulador de “Segunda Ordem” e, consequentemente, o reconhecimento do espaço 

destinado às ARI para o exercício de suas competências legais e para concretização de sua 

missão atribuída por lei. Do outro lado, a prática de fundamentar determinações em interpretações 

que não decorram, ao menos diretamente, dos normativos que regem às ARI, ou seja, 

atribuindo-se o ônus interpretativo para concretização do direito previsto nas leis-quadro das 

ARI. Presentes, portanto, na jurisprudência do TCU, discursos que reconhecem e que afastam 

a capacidade das ARI para concretização das normas que as regem. Esta questão talvez se 

justifique por uma das seguintes hipóteses: a primeira delas se refere a dificuldade de exercer 

controle operacional sob a lente da legalidade, como se controle de conformidade fosse; é que 

as ANOP foram desenhadas para, prioritariamente, controlar resultados, e não procedimentos, sob 

a ótica dos parâmetros de efetividade e legitimidade, no exercício do controle em dimensão 

colaborativa. Neste sentido, André Rosilho assim sustenta: “possivelmente [...], ao assumir 

outro tipo de papel (de orientar, de sugerir etc.), o TCU tenha dificuldade de se desvencilhar 

da postura de julgador (que toma decisão imparcial e impositiva)”343; o segundo, refere-se à 

abstração dos comandos das normas que regem as ARI, que sendo parâmetros frágeis de controle, 

exigem do TCU o uso de interpretações baseadas em arranjos interpretativos do ordenamento, 

princípios e valores jurídicos indeterminados, como forma de legitimar a sua atuação. 

3.3 O que a doutrina diz sobre os limites e competências do TCU para avaliar 

atividade operacional das ARI? 

Como visto na seção 3.1, o acompanhamento das escolhas regulatórias exige um 

desafiador esforço dos órgãos de controle, vez que já não é mais possível o aparentemente 

simples cotejamento entre o ato e a prescrição legal, dada a singularidade das questões 

 
343 Neste sentido, André Rosilho assim trata do assunto: “o TCU desde sempre julgou contas, atribuição 

vinculada à sua competência pra praticar atos sancionatórios, que, como visto, funciona a partir de uma 

lógica decisória semelhante à do Juducuário: apuram-se os fatos, verificam-se a materialidade e a autoria das 

condutas e, se for o caso, aplicam-se as punições. Essa forma de agir está na origem mesma do Tribunal. É 

possível, pois, que, ao assumir outro tipo de papel (de orientar, de sugerir etc.), o TCU tenha dificuldade de 

se desvencilhar da postura de julgador (que toma decisão imparcial e impositiva)”. (ROSILHO, André. 

Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier 

Latin, 2019. p.344). 
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enfrentadas pelos reguladores, que necessitam – muitas das vezes, buscar “soluções jurídicas 

heterogêneas adaptáveis às variadíssimas situações com que se defrontam”.344 Não à toa, a 

crescente345 atuação do TCU na fiscalização dos atos administrativos regulatórios é alvo de 

controvérsia doutrinária, a qual, para fins de sistematização, dividiremos nas quatro seguintes 

temáticas: (a) quanto à possibilidade de apreciação dos atos regulatórios; (b) quanto ao 

alcance (resultados) da fiscalização sobre atos regulatórios; (c) quanto à conveniência da 

atuação do TCU na apreciação de questões regulatórias; e (d) quanto às circunstâncias 

autorizadoras (standards) para determinada atuação do TCU. 

3.3.1 Quanto à possibilidade de apreciação pelo TCU dos atos regulatórios 

No que se refere à possibilidade de apreciação pelo TCU dos atos regulatórios, a 

discussão central orbita em torno da possibilidade de o TCU apreciar questões não-financeiras 

(operacionais), isso porque tradicionalmente o TCU teve como principal missão (seção 2.2) o 

julgamento das contas daqueles que de alguma maneira gerenciam bens ou valores públicos, 

amplamente considerados. Nesta questão, a posição majoritária346 da doutrina é no sentido de, 

sim, admitir que o TCU tem poderes constitucionais para fiscalizar as ARI, e qualquer outro 

órgão federal, em toda amplitude de sua ação administrativa, porque a Constituição o 

incumbiu de realizar controle operacional347, sendo seu objeto de atuação bastante amplo.348 

 
344 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p.177. 
345 Sobre a expansão do TCU, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara sustentam que: “o Tribunal de 

Contas vem cada vez ampliando sua atuação, procurando não só participar das discussões sobre as mais 

variadas questões de que se ocupa a administração, como influir de modo efetivo na alteração de 

comportamentos dos agentes estatais, na adoção de políticas públicas etc”. Destaca-se, nesse sentido, seu 

crescente interesse no funcionamento da Administração, nas suas várias estruturas, inclusive no das agências 

reguladoras, buscando controlá-las tanto pelo ângulo financeiro quanto no estritamente administrativo, até 

quando se trata de matéria regulatória”. Ver em: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. 

Competências de controle dos Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari 

(Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p.178. 
346 Neste sentido: Ibid., p.177-220; ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do 

direito administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002; ver tb: ROSILHO, André. Tribunal de 

Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. 
347 Constituição Federal, art. 70. 
348 Sobre o objeto da fiscalização exercida pelo TCU, Sundfeld e Câmara lecionam que: “Objeto da fiscalização 

é o conjunto de fatos, atos e procedimentos da Administração Pública ou de terceiros que o Tribunal 

examina e, a seguir, avalia, positiva ou negativamente. Parametro da fiscalização é a referencia que o 

tribunal adota para avaliar positiva ou negativamente certo objeto. Produto da fiscalização são os atos que o 

Tribunal produz em decorrência dos procedimentos que realiza. A fiscalização do Tribunal de Contas é bem 

ampla no que se refere ao seu objeto e parâmetro, mas é muito condicionada quanto a seu produto”. Ver em: 

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Op. cit., p.182. 
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Portanto, estando os atos regulatórios circunscritos ao controle operacional, estes são 

passíveis de fiscalização do TCU.349 

Porém, ao largo da expressa previsão constitucional da competência do TCU para 

realização de fiscalizações operacionais, há na doutrina a discussão acerca da possibilidade de 

apreciação pelo TCU dos atos regulatórios, pelo fato deles não necessariamente importarem 

impacto na receita ou despesa pública.350 Neste sentido, Luís Roberto Barroso entende não ser 

possível o TCU sequer investigar o mérito das decisões das ARI, não o cabendo o exercício 

de fiscalização onde não haja recursos públicos.351 No mesmo sentido, Marçal Justen Filho 

entende que a atuação do TCU junto às ARI deve se resumir a apreciação de seus atos 

enquanto “autoridade federal”, podendo verificar seus gastos, suas contratações e seus atos de 

pessoal, mas não enquanto “órgão titular de competências regulatórias”, sendo-lhe vedado 

investigar as decisões regulatórias.352 Em sentido contrário, Alexandre Santos Aragão reconhece a 

competência do TCU para apreciar “atos de regulação”, justificando-a no fato de que, ao fim e 

ao cabo, estes terão mediata ou imediatamente reflexos sobre o erário.353 

Posição complementar às anteriormente apresentadas é a do Professor Floriano Azevedo 

Marques Neto, que reconhece que as questões regulatórias tratam de questões que ora sim ora  

 

 
349 Di Pietro entende que os atos regulatórios estão sob controle do TCU, a saber: “Portanto, estão sob controle 

do Tribunal de Contas e, todos os seus atos, inclusive os finalísticos, conforme disposto no art. 71, VI, da 

Constituição Federal, ao instituir competência para realização de inspeções e auditorias de natureza 

operacional nas entidades sob sua jurisdição”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O equilíbrio econômico-

financeiro e o controle das agências reguladoras. In: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O controle 

externo da regulação de serviços públicos (Seminário realizado em Brasília em outubro de 2001). Brasília: 

TCU, 2002. p.64). 
350 Alguns atos regulatórios, à exemplo da fiscalização exercida pela ANP sobre postos de gasolina, da 

normatização do espaço aeroportuário pela ANAC, da resolução de conflitos entre empresas de telefonia 

realizada pela ANATEL, da aprovação de reajustes tarifários de energia elétrica pela ANEEL, não impactam 

no erário. 
351 Luís Roberto Barroso sustenta que “não cabe, todavia, ao Tribunal de Contas: (a) exercer fiscalização que 

não tenha natureza contábil, financeira ou orçamentária, isto é, que não envolva o emprego de recursos 

públicos; (b) invadir a esfera de reserva administrativa de agência reguladora de serviços públicos para 

perquirir o mérito de suas decisões político-administrativas, interferindo com sua atividade-fim”. 

(BARROSO, Luís Roberto. Natureza jurídica e funções das agências reguladoras de serviços públicos: 

limites da fiscalização a ser desempenhada pelo tribunal de contas do estado. Boletim de Direito 

Administrativo, São Paulo, v.15, n.6, p.367-374, 1999).  
352 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002. 

p.589. 
353 Diz o autor que: “o Tribunal de Contas pode realmente controlar tais atos de regulação, uma vez que, 

imediata ou mediatamente, os atos de regulação e de fiscalização sobre os concessionários de serviços 

públicos se refletem sobre o Erário. Por exemplo, uma fiscalização equivocada pode levar à não aplicação de 

uma multa; a autorização indevida de um aumento de tarifa leva ao desequilíbrio econômico-financeiro 

favorável à empresa, o que, entre outras alternativas, deveria acarretar na sua recomposição pela majoração 

do valor da outorga devida ao Poder Público, etc.”. (ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências 

reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.340). 
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não afetam interesses do Poder Público, estando a atuação do TCU limitada à apreciação de 

questões operacionais das ARI que tratem de “interesses afetos ao Poder Público”, a exemplo 

das regulações que versem sobre “bens ou serviços públicos”.354  

3.3.2 Quanto ao alcance (resultados) da fiscalização sobre atos regulatórios 

No que se refere ao alcance (resultados) da fiscalização sobre atos regulatórios duas 

são as posições doutrinárias relevantes. Aqui a doutrina trata da possibilidade de emissão de 

determinações pelo TCU na apreciação de atos regulatórios e se divide entre os que negam  

e os que admitem a possibilidade de emissão de determinações frente à constatação de 

ilegalidade operacional. 

Negando a possibilidade de o TCU emitir atos de comando visando sanar ilegalidades 

operacionais, ou especificamente ilegalidades em questões regulatórias, Sundfeld e Câmara 

sustentam que a Constituição autorizou ao TCU tão-somente a sua apreciação, sendo, neste 

caso, a atuação do TCU limitada a emissão de opinião e à representação junto às instituições 

competentes, não sendo possíveis quaisquer outras “consequências jurídicas”.355 Alegam os 

autores que, se ao TCU coubesse emitir determinações para sanar ilegalidades de cunho não-

financeiro356, estar-se-ia atribuindo ao TCU a competência de “instância revisora integral da  

 

 
354 Sobre o assunto, Floriano de Azevedo Marque Neto estabelece algumas limitações ao exercício do controle 

do TCU sobre as ARI, assim retratada em sua doutrina: “Controle este, sempre, é bom ressaltar, exercido 

apenas com relação aos interesses afetos ao Poder Público (o que exclui os vários outros interesses 

envolvidos na regulação, como, por exemplo, os interesses dos competidores e dos consumidores). Por isso, 

tem-se que o controle a cargo do Tribunal de Contas decorre não só da sua tarefa de auxílio ao Congresso. 

Afinal, recaindo a regulação sobre bens ou serviços públicos, compete diretamente à Corte aferir se 

interesses afetos ao Poder Público estão sendo preservados”. (MARQUES NETO, Floriano Peixoto de 

Azevedo. Agências reguladoras independentes: fundamentos e seu regime jurídico. Belo Horizonte: 

Fórum, 2005. p.126-127). 
355 Os autores assim tratam a questão: “da mesma forma, se o Tribunal, fazendo auditoria operacional, 

posiciona-se criticamente quanto a certa política (de expansão das universidades públicas, por exemplo), 

sem identificar ilegalidade, apenas pode representar às autoridades, dando ciência de sua opinião, sem outras 

consequências jurídicas”. Ver em: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de 

controle dos Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações 

públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p.183. 
356 Neste sentido, os autores sustentam que: “o poder de comando do Tribunal só existe se a ilegalidade apurada 

for em matéria financeira, orçamentária, contábil ou patrimonial, mas não por conta de ilegalidades em 

outras matérias administrativas, examinadas no âmbito da ampla fiscalização operacional”. Ver em: Ibid., 

p.182-183. 



 91 

atividade administrativa”, como se Conselho de Estado fosse.357 André Rosilho, no mesmo 

sentido, sustenta que a competência do TCU para emissão de atos impositivos foi desenhada 

para ser utilizada especificamente na apreciação de matérias financeiras e não no “ambiente 

mais amplo que o TCU, com o tempo, passou a ser legitimado a atuar”.358 Sustentam, portanto, 

que ao TCU não caberia, diante de uma ilegalidade de caráter regulatório, emitir atos de 

comando às ARI, sendo sua atuação limitada à emissão de recomendações. 

Admitindo o controle e a emissão de atos de comando voltados à correção de 

ilegalidades em questões regulatórias, Carolina Barros Fidalgo sustenta que não é possível 

extrair da Constituição outro entendimento que não o de que ao TCU foram atribuídas competência 

para análise e correção dos atos regulatórios sob a lente da legalidade, devendo, no entanto, 

ser respeitada a discricionariedade do regulador.359 Ressalte-se que, a possibilidade de emitir 

atos de comando contra ilegalidades de caráter operacional, respeitados os espaços das 

instituições, deve se restringir à ilegalidade frontal, depreendida de interpretação literal da 

norma jurídica.360  

Destaque-se, ainda, a posição segundo a qual ao TCU caberia emitir determinações, 

inclusive, diante de atos que não padecem de ilegalidade. Conforme assevera Walton Alencar, 

Ministro do TCU, ao TCU caberia “corrigir” (emitir determinações) não somente os atos  

 

 
357 Sustentando que o TCU não tem funções de Conselho de Estado, Sundfeld e Câmara asseveram que: 

“o poder de intervenção do Tribunal de Contas nas atividades da Administração Pública encontra limites. 

Ele não é instancia revisora integral da atividade administrativa, que seja competente para corrigir 

ilegalidades em toda e qualquer decisão tomada no exercício da função administrativa por entes estatais. 

Cortes de Contas não é Conselho de Estado”. Ver em: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho 

Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In: SUNDFELD, 

Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p.179.  
358 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. p.231. 
359 Entende-se que o TCU pode emitir determinações contra qualquer tipo de ilegalidade. Neste sentido: 

FIDALGO, Carolina Barros. O controle do TCU sobre as agências reguladoras independentes: análise de 

alguns casos concretos e definição de possíveis limites. In: LANDAU, Elena (Org.). Regulação jurídica do 

setor elétrico: homenagem ao Marcos Juruena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. t. II. p.96-100. No 

mesmo sentido, embora admita que devam existir delimitações para o exercício do controle externo das ARI, 

Willeman também admite a apreciação de ilegalidades de ordem operacional. Ver em: WILLEMAN, 

Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no 

Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.304. 
360 Sobre a delimitação da emissão de comandos às ilegalidades oriundas de descumprimento frontal de 

normativos, ver: WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e 

sua vocação para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa 

administração pública no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016; MENDONÇA, José Vicente Santos de. A propósito do 

controle feito pelos Tribunais de Contas sobre as agências reguladoras: em busca de alguns standards 

possíveis. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v.10, n.38, p.147-164, abr./jun. 2012.  
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ilegais, mas também os atos “inadequados, inúteis e custosos”.361 No mesmo sentido, Benjamim 

Zymler, também Ministro do TCU, sustenta ser cabível a emissão de atos de comando diante da 

“omissão ou incapacidade da agência”.362 Tem em comum, o fato de se afastarem completamente 

dos parâmetros legais de controle, que, conforme tratado na seção 3.1, são frágeis. 

3.3.3 Quanto à conveniência da atuação do TCU na apreciação de questões regulatórias 

Trazem-se aqui argumentos encontrados na literatura de controle externo, que 

enxergam na atuação do TCU na avaliação de questões regulatórias benefícios não extraíveis, 

ao menos literalmente, do direito positivo, conferindo uma leitura sob a lente da conveniência 

da atuação do TCU. Membros do TCU comumente associam o fato de que, dada a posição 

institucional do TCU, seria ele a instituição com “melhores condições para desenvolver uma 

visão sistêmica do modelo regulatório brasileiro” e para contribuir “para a disseminação de 

boas práticas de regulação”363, mitigando riscos associados às ARI, a exemplo do risco de 

captura364,365 e combatendo externalidades366, como a assimetria informacional367, arriscando-se, 

 
361 “Da mesma forma, o meio ou instrumento adotado pelo regulador há de ser idôneo e necessário ao implemento 

dos fins constitucionais e legais do serviço público. A eleição de meio inadequado, inútil, ou custoso para a 

consecução dos objetivos fixados em lei, há de ser vista como ilegítima, sendo, portanto, passível de 

correção”. (RODRIGUES, Walton Alencar. O controle da regulação no Brasil. Revista do TCU, Brasília, 

v.36, n.104, p.6, 2005. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/542>. 

Acesso em: 10 out. 2019). No mesmo sentido, Humberto Couto, também Ministro do TCU, assim tratou da 

questão: “Em razão disso, a fiscalização sobre essas autarquias não pode pautar-se apenas no controle da 

legalidade de seus atos. Fica patente a necessidade de a atuação do Tribunal estar voltada, principalmente, 

para a verificação dos atos quanto à eficiência e à efetividade”. (DISCURSO do Presidente Humberto 

Souto. In: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O controle externo da regulação de serviços públicos 

(Seminário realizado em Brasília em outubro de 2001). Brasília: TCU, 2002. p.8). 
362 “Não deve o Tribunal substituir as agências. Deverá, apenas, zelar pela atuação pronta e efetiva dos entes 

reguladores, para assegurar a adequada prestação de serviços públicos à população. Entretanto, percebendo o 

Tribunal omissão ou incapacidade da agência, deve agir a fim de evitar maiores transtornos à sociedade. 

Seja expedindo determinação às concessionárias ou permissionárias, seja cobrando das agências reguladoras o 

correto cumprimento de seus objetivos”. (ZYMLER, Benjamin. O papel do Tribunal de Contas da União no controle 

das Agências Reguladoras. In: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O controle externo da regulação 

de serviços públicos (Seminário realizado em Brasília em outubro de 2001). Brasília: TCU, 2002. p.28). 
363 Além disso, sendo o TCU órgão que examina, sob diferentes aspectos, a atuação de agentes reguladores em 

praticamente todos os setores da economia, detém as melhores condições potenciais para desenvolver uma 

visão sistêmica do modelo regulatório brasileiro. Em conseqüência, poderá contribuir para a disseminação 

de boas práticas de regulação, independentemente do segmento em que atuam as agências”. (Ibid., p.34). 
364 Sobre captura, ver: BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding regulation: 

Theory, Strategy, and Practice. 2.ed. Oxford [u.a]: Oxford University Press, 2012. p 316. 
365 “Nesse contexto, insere-se a atuação do Controle Externo no processo regulatório. Busca identificar as falhas 

e as oportunidades de melhoria de procedimentos, evitando que a entidade reguladora se desgarre das 

fronteiras, impostas pela lei, que lhe marcam o legítimo âmbito de atuação, tomando decisões tecnicamente 

inconsistentes e questionáveis, não direcionadas ao implemento da finalidade legal, ou resultantes da 

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/542
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como sugerem Eduardo Jordão e Gustavo Pereira, à “autoidealização”368, posto que “ao apontar 

limitações das instituições controladas, o TCU pode estar negligenciando as suas próprias”369, 

desconsiderando os riscos a que sua decisão se submete.370 É verdade que, aliás, estes são 

benefícios possivelmente atribuíveis às ANOP, decorrentes da promoção de uma avaliação 

isenta e qualificada da atividade regulatória371, posição que inclusive encontra certo consenso 

na doutrina; o que não é consenso é o fato de que ao emitir determinações fruto da apreciação de 

questões regulatórias o TCU gere, somente, externalidades positivas. Neste sentido, Eduardo 

Jordão sustenta que no “controle realizado sobre decisões técnicas, como a das autoridades 

reguladoras, os riscos econômicos de uma intervenção desinformada são significativos”.372 

Portanto, ao se “autoidealizar” como instituição destinada à supervisão regulatória e 

à correção de problemas de captura das ARI e de falhas do mercado regulado, natural que o 

TCU tenda a se imiscuir detidamente nas questões regulatórias e busque endereçar soluções 

 

“captura” do ente regulador por interesses das entidades reguladas”. (RODRIGUES, Walton Alencar. O 

controle da regulação no Brasil. Revista do TCU, Brasília, v.36, n.104, p.6, 2005. Disponível em: 

<https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/542>. Acesso em: 10 out. 2019). 
366 Para saber sobre esta e outras razões para regular, ver: BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. 

Understanding regulation: Theory, Strategy, and Practice. 2.ed. Oxford [u.a]: Oxford University Press, 

2012. p.23 “There are [...] a number of well-recognized reasons commonly given for regulating. It should be 

stressed, however, that in any one sector or industry the case for regulating may well be based not on a single but 

on combinations of rationales – be these Market failure –, human rights –, or social solidarity-based”. 
367 “Um dos pilares de equilíbrio de uma relação justa entre usuários e investidores está justamente na disseminação 

ampla de informações sobre os aspectos técnicos, econômicos e sociais das concessões. Atualmente, pesa sobre os 

usuários um grande déficit de informação, deixando os órgãos de defesa dos consumidores em flagrante 

desvantagem no debate de questões relevantes, tais como as revisões tarifárias. Executando os seus trabalhos 

de fiscalização que, em regra, são públicos, está o TCU contribuindo para viabilizar o surgimento de um 

controle social realmente efetivo”. (ZYMLER, Benjamin. O papel do Tribunal de Contas da União no controle 

das Agências Reguladoras. In: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O controle externo da regulação 

de serviços públicos (Seminário realizado em Brasília em outubro de 2001). Brasília: TCU, 2002. p.34). 
368 JORDÃO, Eduardo; PEREIRA, Gustavo Leonardo Maia. O TCU e o risco da ‘autoidealização’. Jota, 06 

nov. 2019. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-e-o-

risco-da-autoidealizacao-06112019>. Acesso em: 10 nov. 2019. 
369 “Em resposta a críticas de que parte do controle que realiza sobre as agências reguladoras não tem base 

constitucional, o TCU costuma se esquivar com argumentos de “conveniência”: sua atuação produziria este 

ou aquele resultado social positivo. [...] Nestas ocasiões, frequentemente faz referência a problemas das 

agências, que a sua intervenção tenderia a corrigir. O curioso é que, ao apontar limitações das instituições 

controladas, o TCU pode estar negligenciando as suas próprias”. (Id.). 
370 Id. 
371 “assim, a faculdade de o Tribunal emitir opiniões e representações com impacto político é bastante extensa, 

constituindo, modernamente, o mais importante eixo da ampliação de seu papel”. Ver em: SUNDFELD, 

Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: possibilidades 

e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 

2013. p.183. 
372 “o controle realizado sobre decisões técnicas, como a das autoridades reguladoras, os riscos econômicos de 

uma intervenção desinformada são significativos. Alguns países registram casos de crises energéticas 

geradas por intervenções indevidas de tribunais na área de atuação dos reguladores. No Brasil, o mesmo 

setor sofreu recentemente com interferências desastradas advindas do próprio Poder Executivo”. (JORDÃO, 

Eduardo. Por mais realismo no controle da administração pública. Revista Eletrônica de Direito do 

Estado, n.183, 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-

mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica>. Acesso em: 1.o out. 2019).  

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/542
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
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para problemas por ele identificados. Não à toa, são comumente associadas à sua atuação, 

críticas no sentido de que, em certos casos, sua atuação indica que uma vontade de se projetar 

no lugar do regulador373 para adotar a decisão que lhe parece mais adequada, ação passível de 

ocasionar diversos problemas, dentre os quais destacar-se-á três. O primeiro deles se refere à 

predileção do TCU para a proteção dos usuários374, em especial nas questões tarifárias. 

Porém, nos atos regulatórios, o interesse do usuário do serviço é apenas um dos elementos 

colocados sobre a balança, ao lado, por exemplo, da busca de um equilíbrio do mercado, da 

correção de falhas, da projeção de cenários e da mitigação de riscos.375 Outro possível 

problema se refere à tendente interpretação restritiva do direito pelo TCU376, o que dificulta o 

reconhecimento de soluções criativas para fazer frente aos desafios enfrentados pelas ARI. 

Por fim, a questão da competência para a tomada de decisões regulatórias377, a qual o direito 

atribuiu às ARI tomá-las, visando a promoção de segurança jurídica378, por serem a última 

palavra quando se trata de regulação setorial. 

 
373 JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados: controlador ou 

administrador? Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, v.12, n.47, p.209-230, 

out./dez. 2014.  
374 “Um dos pilares de equilíbrio de uma relação justa entre usuários e investidores está justamente na 

disseminação ampla de informações sobre os aspectos técnicos, econômicos e sociais das concessões. 

Atualmente, pesa sobre os usuários um grande déficit de informação, deixando os órgãos de defesa dos 

consumidores em flagrante desvantagem no debate de questões relevantes, tais como as revisões tarifárias. 

Executando os seus trabalhos de fiscalização que, em regra, são públicos, está o TCU contribuindo para 

viabilizar o surgimento de um controle social realmente efetivo”. (ZYMLER, Benjamin. O papel do Tribunal 

de Contas da União no controle das Agências Reguladoras. In: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O 

controle externo da regulação de serviços públicos (Seminário realizado em Brasília em outubro de 

2001). Brasília: TCU, 2002. p.34). 
375 JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Mauricio Portugal. Como desestruturar uma agência reguladora em passos 

simples. Revista Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v.3, n.1, p.182-205, 2017. Cita o caso em que o 

TCU considerou irregular um convênio entre o BNDES e a Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP), 

desconsiderando o caráter paraestatal da empresa. 
376 Neste sentido: GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O direito administrativo do medo: a crise da ineficiência 

pelo controle. Direito do Estado, n.71, 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/ 

colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-direito-administrativo-do-medo-a-crise-da-ineficiencia-pelo-

controle>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
377 “o invés desta superioridade a priori, do controlador, é recomendável que se promova uma comparação de 

capacitações das instituições envolvidas (a autoridade administrativa controlada e a entidade de controle), 

para modular a intensidade do controle a ser aplicável nos casos concretos. A intensidade será tanto maior 

quanto mais bem posicionado estiver o controlador para solucionar a questão específica que lhe foi trazida. 

Em alguns casos, será natural que o controlador se limite a verificar a razoabilidade da decisão sob sua 

análise”. (JORDÃO, Eduardo. Por mais realismo no controle da administração pública. Revista Eletrônica 

de Direito do Estado, n.183, 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ 

Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica>. Acesso em: 1.o out. 2019). 
378 2) O controle ampliaria a segurança jurídica – Ao contrário do que supõe esta tese, muitas vezes a atuação 

do TCU configura verdadeira accountability overload, comprometendo a segurança jurídica, ao invés de 

promovê-la. Assim, não é raro que o TCU fundamente suas intervenções em interpretação de princípios e 

conceitos jurídicos indeterminados, bloqueando opções regulatórias assentadas em compreensão diversa das 

mesmas normas.  

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
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3.3.4 Quanto às circunstâncias autorizadoras (standards) para determinada atuação 

do TCU 

A despeito das divergências no campo teórico, seja pelo crivo da legalidade seja pelo 

da conveniência de sua atuação, fato é que o TCU promove avaliação dos atos regulatórios.379 

Por conseguinte, é possível observar no campo doutrinário, abordagens prágmáticas que, 

embora reconheçam a possibilidade de avaliação (e emissão de atos de comando) pelo TCU 

sobre questões regulatórias, entendem ser necessário demarcar contornos mais claros aos seus 

limites de atuação. São teorias que enxergam no TCU a responsabilidade por estabelecer 

limites à sua atuação no controle externo dos atos regulatórios, atribuindo-lhe a missão de dar 

um “passo de autorrestrição”380, de deferência; aliás, o discurso de deferência, de respeito à 

discricionariedade, está amiúde presente na doutrina e na jurisprudência que admite a atuação 

do TCU na apreciação e revisão dos atos regulatórios. Neste sentido, emergem construções 

teóricas que se voltam à propositura de standards delimitadores/autorizadores de determinada 

atuação do TCU nas questões regulatórias, dentre os quais quatro se destacam, a saber. 

A primeira delas consta do Ac. TCU 1703/2004-P, de relatoria do Ministro Benjamin 

Zymler, tido pela doutrina como o caso paradigmático, no qual buscou-se estabelecer parâmetros 

objetivos para atuação do TCU junto às ARI, nestes termos: 

No caso de atos irregulares vinculados, ou seja, quando entidades reguladoras 

violem expressa disposição legal, o TCU pode determinar a adoção das providências 

necessárias à correção das irregularidades detectadas. Se o ato for discricionário, 

praticado de forma motivada e visando satisfazer o interesse público, o Tribunal pode 

unicamente recomendar a adoção de providências que considerar mais adequadas. 

Contudo, caso o ato discricionário contenha vício de ilegalidade, o TCU é competente 

para avaliá-lo e para determinar a adoção das providências necessárias ao respectivo 

saneamento, podendo, inclusive, determinar sua anulação.381 

Depreende-se da leitura do voto que só caberia ao TCU emitir atos de comando se 

presente vício de ilegalidade, seja ele vinculado ou discricionário. 

Uma outra tentativa de objetivar o exercício do controle pelo TCU é observada na 

doutrina de José Vicente Santos de Mendonça que propõe alguns standards norteadores, sendo o 

 
379 PECI, Alketa. Regulação comparativa: uma (des)construção dos modelos regulatórios. In: Regulação no 

Brasil: desenho, governança, avaliação. São Paulo: Atlas, 2007. p.83. 
380 JORDÃO, Eduardo. Por mais realismo no controle da administração pública. Revista Eletrônica de Direito 

do Estado, n.183, 2016. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ Eduardo-

Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica>. Acesso em: 1.o out. 2019).  
381 Ac. TCU 1703/04-P. 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica
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primeiro deles o reconhecimento da existência de um “princípio geral de autocontenção” no 

exame das questões regulatórias, prevalecendo as razões das ARI. Ato contínuo, sustenta ser 

possível o exercício do controle pleno do TCU sobre vícios procedimentais e de participação, 

sendo cabível correção de sua “formação defeituosa”, e, também, sobre eventual omissão 

regulatória, onde caberia ao TCU obrigar o regulador a agir. Por fim, o autor sustenta que ao 

TCU caberia o exercício de seu controle pleno quanto a “agência estiver praticando ilegalidade 

rigorosamente literal”.382  

No mesmo sentido, Marianna Montebelo Willeman383, sustentando-se no argumento 

da separação de poderes, entende também ser cabível a autocontenção como princípio geral, 

quando inexistentes vícios no procedimento e “ilegalidade flagrante”, situações que atrairiam 

a competência do TCU para emitir atos de comando; e acrescenta que não cabe ao TCU o 

controle de atos normativos das ARI, sendo esta missão restrita à atuação do Parlamento.384 

Ponto comum às três construções teóricas acima estudadas é o discurso de 

autocontenção e o entendimento que somente a presença de ilegalidades autorizaria a emissão 

de atos de comando pelo TCU.  

De maneira inversa, o argumento trazido pelo Professor e Ministro do TCU Bruno 

Dantas385 sugere ser a governança (reputação institucional) das ARI standard autorizador para 

uma atuação mais, ou menos, intensa do TCU; afirma o Ministro que há relação entre o número 

de intervenções do TCU e a governança das ARI, estando a maior parte das intervenções nas 

ARI com “governança pobre”, que, por exemplo, não realizam análise de impacto regulatório. 

Cumpre salientar que, ao menos em duas oportunidades386, o TCU avaliou a governança das 

ARI, das quais é possível extrair uma espécie de ranking de governança das ARI ligadas aos 

setores de infraestrutura, assim classificadas (da pior governança para a melhor): ANTT, 

 
382 Ver em: MENDONÇA, José Vicente Santos de. A propósito do controle feito pelos Tribunais de Contas 

sobre as agências reguladoras: em busca de alguns standards possíveis. Revista de Direito Público da 

Economia, Belo Horizonte, v.10, n.38, p.162-163, abr./jun. 2012.  
383 WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação 

para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública 

no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2016. p.298-304. 
384 Posição também defendida por André Rosilho em Palestra realizada na FGV Direito Rio. O Professor, ao 

tratar da atuação do TCU, disse que a prescrição constitucional conferia ao TCU o poder de assinar prazo 

para correção de ato administrativo, posto que concreto, e não ato de conteúdo geral e abstrato, caso das 

normas regulatórias. 
385 HIRATA, Taís. TCU interfere mais em agências com governança pobre, diz ministro do tribunal. Folha de 

S.Paulo, 26 ago. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/tcu-interfere-

mais-em-agencias-com-governanca-pobre-diz-ministro-do-tribunal.shtml>. Acesso em: 20 out. 2019. 
386 Ac. TCU 240/15-P. 
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ANTAQ, ANP, ANATEL, ANAC, ANEEL.387 Embora pareça um standard objetivo388, do 

discurso do Ministro não é possível extrair o sentido da palavra “intervenção”, ao dizer que o 

TCU intervém mais nas ARI com baixa governança. Poder-se-ia extrair ao menos dois 

sentidos: (a) que uma maior “intervenção” trataria da maior presença do TCU, refletida na 

quantidade de fiscalizações realizadas; ou (b) que significaria uma atuação do TCU no sentido 

de alterar as decisões das ARI, mediante a emissão de atos de comando. A primeira acepção 

do termo “intervenção”, que reflete na maior presença do TCU nas ARI com “governança 

pobre” encontra suporte na literatura que versa sobre Auditoria Governamental389, na medida 

em que o planejamento das auditorias a serem realizadas deve levar em conta, dentre outros 

critérios, os riscos a que as unidades auditadas estão submetidas (risk based aproach)390; 

tratar-se-ia do reconhecimento da criticidade391 da questão da governança das ARI; isto porque, 

buscando a alocação ideal de seus recursos392, humanos e materiais, o TCU deve voltar sua 

 
387 Cf. Ac. TCU 240/15-P. 
388 “A segunda circunstância é a de que a avaliação da reputação institucional é um exercício fortemente 

subjetivo. Não há critérios claros e precisos para se medir e comparar reputações institucionais”. (JORDÃO, 

Eduardo. INFRADebate: mais deferência para agências com melhor reputação. Agência Infra, 28 maio 

2019. Disponível em: <http://www.agenciainfra.com/blog/infradebate-mais-deferencia-para-agencias-com-

melhor-reputacao/>. Acesso em: 20 out. 2019). 
389 OECD. Using Risk Assessment in Multi-year Performance Audit Planning. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/gov/ethics/using-risk-assessment.pdf>. Acesso em: 20 out. 2019. 
390 OECD. Using Risk Assessment in Multi-year Performance Audit Planning. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/gov/ethics/using-risk-assessment.pdf>. Acesso em: 20 out. 2019. “4.1. Risk-based 

approach - As outlined in the previous section of this document, the risk-based approach involves focusing 

audit capacity and efforts on key risk areas in the audit universe. This method optimises the allocation of 

resources and addresses main issues. For audit entities with limited resources, the risk-based approach is 

highly valuable for achieving the greatest impact. A risk map with identified risks and risk ratings and 

rankings can provide a good overview of the risks in the audit universe”. 
391 São critérios de seleção de amostra de auditoria, a materialidade, a relevância e a criticidade. Ver sobre, em: 

ORGANISMOS ESTRATÉGICOS DE CONTROLO/CONTROLE INTERNO. Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa. Manual de controlo/Controle interno. Dez. 2009. Disponível em: <https://www.cgu.gov.br/ 

sobre/institucional/eventos/anos-anteriores/2009/arquivos/ii-conferencia-dos-organismos-estrategicos-de-controle-

interno-da-comunidade-de-paises-de-lingua-portuguesa/manualcontrole.pdf>. Acesso em: 08 out. 2019. Conforme o 

Manual: “As variáveis básicas utilizadas em todas as fases do processo de planeamento/planejamento dos 

trabalhos de controle são fundamentais, sendo que, determinadas variáveis apresentam-se com maior destaque ou 

contribuição para o processo. Essas variáveis são: i. materialidade; ii. Relevância; e Criticidade. [...] A 

criticidade representa o quadro de situações críticas efetivas/efectivas ou potenciais a controlar, identificadas em 

uma determinada unidade ou programa. Trata-se da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, 

das fraquezas, dos pontos de controle/controlo com riscos latentes, das trilhas/percursos de controlo/controle”. 
392 “92. O processo de planejamento estratégico da EFS pode ser considerado como o primeiro passo na seleção 

de temas, uma vez que abrange a análise de áreas em potencial para a auditoria e define a base para a 

alocação eficiente de recursos de auditoria. [...] 95. Uma vez que a EFS pode ter capacidades de auditoria 

limitadas, em termos de recursos humanos e habilidades profissionais, o processo de seleção de temas de 

auditoria deve considerar o impacto potencial do tema de auditoria na promoção de benefícios importantes 

para as finanças e a administração públicas, a entidade auditada ou o público em geral, levando em conta os 

recursos disponíveis. Outros aspectos a serem considerados na seleção de temas são os resultados e as 

recomendações de auditorias ou avaliações anteriores, e condições relativas à oportunidade.” (BRASIL. 

Tribunal de Contas da União. Fiscalização e controle. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/ 

fiscalizacao-e-controle/auditoria/normas-internacionais-das-entidades-fiscalizadores-superiores-issai/>. 

Acesso em: 1.o nov. 2019). 

https://www.oecd.org/gov/ethics/using-risk-assessment.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/using-risk-assessment.pdf
https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/eventos/anos-anteriores/2009/arquivos/ii-conferencia-dos-organismos-estrategicos-de-controle-interno-da-comunidade-de-paises-de-lingua-portuguesa/manualcontrole.pdf
https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/eventos/anos-anteriores/2009/arquivos/ii-conferencia-dos-organismos-estrategicos-de-controle-interno-da-comunidade-de-paises-de-lingua-portuguesa/manualcontrole.pdf
https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/eventos/anos-anteriores/2009/arquivos/ii-conferencia-dos-organismos-estrategicos-de-controle-interno-da-comunidade-de-paises-de-lingua-portuguesa/manualcontrole.pdf
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atuação àquelas entidades que estejam mais suscetíveis a ocorrência de irregularidades393, 

sendo esta suscetibilidade aferível objetivamente pelos riscos previsíveis, no caso a baixa 

governança. Portanto, caso o racional por trás do discurso do Ministro seja no sentido de que 

o TCU deve estar mais presente nas ARI com pior governança, parece adequado. Entretanto, 

se maior “intervenção” significar menor deferência, materializada na maior emissão de atos 

de comando, esta construção suscita, ao menos, três questionamentos. O primeiro, e mais 

simples deles, é que inexiste no direito tal previsão autorizadora para indeferência do TCU 

diante da fraqueza reputacional da ARI, nem de qualquer instituição estatal. Os demais, 

sustentados por Eduardo Jordão, referem-se à subjetividade da análise reputacional, vez que 

inexistem “critérios claros e precisos para se medir e comparar reputações institucionais”, e à 

necessidade de comparar a reputação do TCU a das ARI, de modo a identificar quem gozaria 

de “vantagem institucional”; e prosegue sustentando não ser razoável ao TCU realizar análise 

desta natureza.394 Neste mesmo sentido, Floriano Azevedo Marques Neto et al., em estudo 

empírico sobre atuação do TCU junto às ARI, conclui que o modo de controle que o TCU 

vem adotando junto às ARI, substituindo amiúde decisões regulatórias, funda-se na percepção 

do TCU da existência de uma “imagem reputacional negativa para as agências reguladoras e 

imagem reputacional positiva da própria instituição do TCU”.395  

*** 

Conforme buscou-se demonstrar, a atuação do TCU na fiscalização dos atos 

administrativos regulatórios é alvo de controvérsia doutrinária. Existem divergências com 

relação à mera possibilidade de fiscalização dos atos regulatórios, com relação à possibilidade 

de emissão de atos de comando (determinações) voltados à corrigir ilegalidade observada em 

questões regulatórias, e quanto à conveniência da atuação do TCU na fiscalização. 

Ao largo das discussões teóricas, observou-se, na doutrina – e até mesmo na 

jurisprudência, tentativas de criar standards para delimitar as hipóteses em que o TCU 

 
393 TCU. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União. Aprovada pela Portaria TCU n.o 168/2010. “65. 

O planejamento geral deve documentar e justificar as seleções realizadas, calcando-se em modelos que 

incluam métodos de seleção, hierarquização e priorização fundamentados em critérios de relevância, 

materialidade, risco e oportunidade, dentre outras técnicas de alocação da capacidade operacional, levando-

se também em conta a demanda potencial por ações de controle originadas de iniciativas externas. 
394 JORDÃO, Eduardo. INFRADebate: mais deferência para agências com melhor reputação. Agência Infra, 

28 maio 2019. Disponível em: <http://www.agenciainfra.com/blog/infradebate-mais-deferencia-para-

agencias-com-melhor-reputacao/>. Acesso em: 20 out. 2019. 
395 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo et al. Reputação institucional e o controle das Agências 

Reguladoras pelo TCU. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.278, n.2, p.67, set. 2019. 

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/80048/76583>. Acesso em: 

09 nov. 2019. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/80048/76583
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poderia, no exercício do controle operacional, emitir determinações voltadas à correção de 

questões regulatórias. Foram mapeados standards em dois sentidos. O primeiro deles396, se 

dirige ao discurso de deferência com as questões regulatórias e ao reconhecimento da 

competência para emissão de determinações do TCU especificamente destinadas à correção de 

ilegalidade frontal, caracterizada pelo descumprimento de interpretação literal de dispositivo 

normativo. O outro397, trata de uma “autorização” para o TCU atuar de maneira mais forte nas 

ARI com reputação ruim. 

Por serem construções pragmáticas que partem da constatação da realidade, qual seja 

o fato de que o TCU não somente exerce fiscalizações nas questões regulatórias, como 

também dirige determinações voltadas à corrigí-las, serão de grande valia para a análise dos 

dados mapeados referentes à atuação do TCU nas ANOP realizadas nas ARI. 

3.4 Atuação do TCU na prática: algumas dificuldades enfrentadas, e, estratégias 

adotadas, na avaliação das questões regulatórias? 

Diferente da seção 3.3, que buscou revisar teoria jurídica que versa, hipoteticamente, 

sobre os limites e possibilidades de atuação do TCU no exame de questões regulatórias, e da 

seção 3.2, que trouxe a visão institucional do TCU acerca da questão, esta seção, como já 

anuncia seu título, destina-se ao exame de algumas ações, doutrinariamente entendidas como 

controversas, e possivelmente caracterizadoras de interferência no “jogo regulatório”, adotadas 

pelo TCU no exame de questões regulatórias. São elas398: o (a) uso de conceitos jurídicos 

abstratos e princípios como fundamento para emissão de determinações e o expediente de 

(b) equiparação de recomendações às determinações. São questões que tem em comum a  

 
396 Neste sentido: Ver em: MENDONÇA, José Vicente Santos de. A propósito do controle feito pelos Tribunais 

de Contas sobre as agências reguladoras: em busca de alguns standards possíveis. Revista de Direito 

Público da Economia, Belo Horizonte, v.10, n.38, p.162-163, abr./jun. 2012; WILLEMAN, Marianna 

Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação para a tutela da 

accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública no Brasil. Tese 

(Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2016. p.298-304; Ac. TCU 1703/14-P. 
397 HIRATA, Taís. TCU interfere mais em agências com governança pobre, diz ministro do tribunal. Folha de 

S.Paulo, 26 ago. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/tcu-interfere-

mais-em-agencias-com-governanca-pobre-diz-ministro-do-tribunal.shtml>. Acesso em: 20 out. 2019. 
398 Outras práticas, como a emissão de medidas cautelares também podem ser caracterizadoras de uma atuação 

que pode tangenciar interferência nas questões regulatórias, entretanto, como o escopo do trabalho se restringe 

ao exame das ANOP, que se volta ao exame retrospectivo da regulação, aqui esta questão não é útil. 
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discussão acerca dos limites para emissão de determinações pelo TCU. O estudo detalhado do 

uso de determinações pelo TCU importa a este trabalho na medida em que estas são cogentes e 

que, portanto, impõem às ARI determinado comportamento399, podendo sugerir uma potencial 

interferência do TCU na regulação.  

3.4.1 Uso de conceitos jurídicos abstratos, princípios jurídicos e arranjos interpretativos 

como fundamento para emissão de determinações 

Dada a “infinidade de consequências concretas possíveis de serem retiradas dos 

princípios”400 e dos conceitos jurídicos abstratos, doutrina vem denunciando o TCU por seu uso 

indiscriminado como fundamento de suas determinações401, indicando ser uma estratégia402 de 

empoderamento403, mediante o alargamento de suas competências.  

Como visto na seção 2.2.2.1, determinações são um dos produtos esperados da 

fiscalização404 do TCU e se prestam a corrigir atos administrativos eivados de irregularidade, 

 
399 Neste sentido, SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos 

Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e 

seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. Assim relatam os autores: “a ampliação da atuação do Tribunal 

de Contas, se, por um lado, é vista positivamente, pelos benefícios proporcionados por um controle 

independente, sério, equilibrado e atuante, de outro, suscita preocupações quanto à delimitação de suas 

competências”. (p.179). 
400 “o terceiro desafio é extrair consequências desses princípios todos, para fins de direito. Aí a coisa se complica 

imensamente. Esses princípios são formulações muito vagas, e, se tiver vontade e autoridade para tanto, o 

aplicador pode sacar deles uma infinidade de consequências concretas. Até que ponto é legítimo que o faça?”. 

(SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p.200).  
401 Ibid., p.180 e 205. 
402 Sobre estratégias adotadas pelo TCU no exame de questões regulatórias, ver: PEREIRA, Gustavo L. M. O TCU e 

o controle das agências reguladoras de infraestrutura: controlador ou regulador? Dissertação (Mestrado) 

– Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, São Paulo, 2018. p.145-179. 
403 “Criou-se o hábito, sobretudo entre órgãos de controle da administração pública, de chamar de ‘princípio’ à 

própria licitação, isso para legitimar uma interpretação redutora de todas as regras que autorizam a 

contratação sem licitação. Nesse argumento, ‘princípio’ tem claro sentido de ‘norma principal’. É um 

exemplo poderoso do jogo de interesses que pode estar por trás da identificação de princípios. Órgãos de controle 

tiram seu poder e influência do valor que se dê às exigências que lhe caiba controlar; é compreensível que, para 

crescerem institucionalmente, eles procurem ampliar sempre mais esse valor. Pregar o caráter principiológico da 

licitação é retórica útil a um projeto de poder. Mas é muito difícil sustentar racionalmente a ideia de que 

licitar é melhor, mais importante ou mais adequado que não licitar; são apenas modos diversos de contratar, 

necessários ou uteis em situações diferentes – donde a impertinência de orientar a interpretação por um 

critério de preferência em favor de um deles”. (SUNDFELD, Carlos Ari. Op. cit., p.209. Nr.11). 
404 Camara e sundfeld, de maneira muito didática, buscaram sistematizar os limites e possibilidades em relação 

À atuação do TCU. “ para bem descrever as possibilidades e limites da atuação do Tribunal de Contas é preciso 

considerar, inicialmente, três noções bastante simples: as de objeto da fiscalização, parâmetro da fiscalização 

e produto da fiscalização. Objeto da fiscalização é o conjunto de fatos, atos e procedimentos da 

Administração Pública ou de terceiros que o Tribunal examina e, a seguir, avalia, positiva ou negativamente. 

Parametro da fiscalização é a referencia que o tribunal adota para avaliar positiva ou negativamente certo 
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com fundamento no disposto no artigo 71, IX, da Constituição, que atribui ao TCU o poder 

para assinar prazo ao administrador público para cumprir aderir ao fiel cumprimento da lei. 

Não por acaso, a Resolução TCU n.o 265/2014 exigiu do TCU a indicação do “normativo, 

legislação ou jurisprudência” a que se pretende adimplir com o comando emitido.  

Portanto, apenas o descumprimento de legislação, em sentido amplo, é questão que 

autoriza a emissão de determinações pelo TCU; entretanto, é possível observar na jurisprudência 

do TCU um alargamento do sentido de ilegalidade para além do descumprimento frontal da 

legislação, autorizando-o a emitir determinações sem o amparo em obrigações previstas em leis. 

Não é incomum, observar determinações sustentadas no descumprimento de princípios jurídicos405, 

em valores jurídicos indeterminados406 e em arranjos interpretativos do ordenamento407, práticas 

sustentadas por enunciados do TCU, cuja análise será a seguir consignada. 

Os enunciados constantes dos acórdãos TCU n.o 1166/2019-P e 644/16-P corroboram 

denúncia doutrinária que versa sobre uso de princípios como fundamento da atuação do TCU na 

 

objeto. Produto da fiscalização são os atos que o Tribunal produz em decorrência dos procedimentos que 

realiza. A fiscalização do Tribunal de Contas é bem ampla no que se refere ao seu objeto e parâmetro, mas é 

muito condicionada quanto a seu produto”. (SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. 

Competências de controle dos Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari 

(Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p.182). 
405 Ac. TCU 1166/19-P. “A competência do TCU para fiscalizar as atividades-fim das agências reguladoras 

caracteriza-se como controle de segunda ordem, cabendo respeitar a discricionariedade das agências quanto à 

escolha da estratégia e das metodologias utilizadas para o alcance dos objetivos delineados. Isso não impede, 

todavia, que o TCU determine a adoção de medidas corretivas a ato praticado na esfera discricionária dessas 

entidades, quando houver violação ao ordenamento jurídico, do qual fazem parte os princípios da 

finalidade, da economicidade e da modicidade tarifária na prestação dos serviços públicos”. 

 Ac. TCU 644/16-P. “O TCU pode determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera de 

discricionariedade das agências reguladoras, desde que esse ato viole o ordenamento jurídico, do qual 

fazem parte os princípios da economicidade da Administração Pública e da modicidade tarifária na 

prestação de serviços públicos”. 
406 Ac. TCU 602/08-P. “O controle do TCU sobre os atos de regulação é de segunda ordem, na medida que o 

limite a ele imposto esbarra na esfera de discricionariedade conferida ao ente regulador. No caso de ato 

discricionário praticado de forma motivada e em prol do interesse público, cabe ao TCU, tão-somente, 

recomendar a adoção das providências que reputar adequadas. Não é suprimida a competência do Tribunal 

para determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera de discricionariedade das agências reguladoras, 

desde que viciado em seus atributos, a exemplo da competência, da forma, da finalidade ou, ainda, 

inexistente o motivo determinante e declarado. Em tais hipóteses e se a irregularidade for grave, pode até 

mesmo determinar a anulação do ato. 

 Ac. TCU 1703/04-P. “No caso de atos irregulares vinculados, ou seja, quando entidades reguladoras violem 

expressa disposição legal, o TCU pode determinar a adoção das providências necessárias à correção das 

irregularidades detectadas. Se o ato for discricionário, praticado de forma motivada e visando satisfazer o 

interesse público, o Tribunal pode unicamente recomendar a adoção de providências que considerar mais 

adequadas. Contudo, caso o ato discricionário contenha vício de ilegalidade, o TCU é competente para 

avaliá-lo e para determinar a adoção das providências necessárias ao respectivo saneamento, podendo, 

inclusive, determinar sua anulação”. 
407 Ac. TCU 1369/06-P. “O TCU tem competência para emitir determinações à agência reguladora, tratando-se 

de matérias às quais a entidadade está vinculada por disposições legais expressas ou inferidas a partir 

de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. A atuação do TCU deve se dar de forma 

complementar à ação das entidades reguladoras no que concerne ao acompanhamento da outorga e da 

execução contratual dos serviços concedidos”. 
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avaliação de questões regulatórias, autorizando-o a adotar medida corretiva se não atendidos 

os “princípios da finalidade, da economicidade e da modicidade tarifária na prestação dos serviços 

públicos”.408 Dois problemas se colocam; o primeiro se refere à aferição do cumprimento destes 

princípios pelas ARI no caso concreto; o segundo se refere à adoção de medida corretiva para 

indicar à ARI qual seria a maneira correta para aderir a estes princípios. Ao TCU, caberia 

suportar o “ônus da competência e o ônus do regulador”409, posto que a pertinência do 

princípio não seria suficiente para escolher determinada medida, cabendo-lhe ponderar custos 

e benefícios, vantagens e desvantagens.410 A vagueza dos princípios dá azo a um sem número 

de interpretações e modos de concretização, o que – a um só tempo, permite que o TCU 

desconsidere interpretação, legítima, da ARI e a substitua por outra que ele considere melhor. 

O mesmo ocorre com conceitos, ou valores, indeterminados, que, a exemplo do 

interesse público, permite uma pluralidade de interpretações acerca da melhor maneira de 

concretizá-los. Constata-se no enunciado constante do Ac. TCU n.o 602/08-P, a afirmação de 

que ao TCU cabe tão-somente emitir recomendações frente às oportunidades de melhoria 

porventura identificadas em atos discricionários praticados em prol do interesse público.  

Dito de outra maneira, se não se destinarem ao “interesse público” os atos são passíveis de 

correção pelo TCU. Ao TCU restará o desafio de aferir, no ato regulatório, o atendimento de 

um conceito vazio de concretude e, ao corrigi-lo, conferir concretude mediante a emissão de 

um comando concreto.  

Observa-se, ainda, a existência de enunciado que expressamente autoriza ao TCU a 

emissão de determinação fundada em interpretações não extraíveis, ao menos diretamente, de 

 
408 Ac. TCU 1166/19-P. “A competência do TCU para fiscalizar as atividades-fim das agências reguladoras 

caracteriza-se como controle de segunda ordem, cabendo respeitar a discricionariedade das agências quanto à 

escolha da estratégia e das metodologias utilizadas para o alcance dos objetivos delineados. Isso não impede, 

todavia, que o TCU determine a adoção de medidas corretivas a ato praticado na esfera discricionária dessas 

entidades, quando houver violação ao ordenamento jurídico, do qual fazem parte os princípios da 

finalidade, da economicidade e da modicidade tarifária na prestação dos serviços públicos”. 

 Ac. TCU 644/16-P. “O TCU pode determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera de 

discricionariedade das agências reguladoras, desde que esse ato viole o ordenamento jurídico, do qual 

fazem parte os princípios da economicidade da Administração Pública e da modicidade tarifária na 

prestação de serviços públicos”. 
409 “opondo-se à maré, este artigo sustenta a tese de que, ao deliberar com base em textos normativos de extrema 

indeterminação (em princípios), o juiz tem de suportar o ônus da competência e o ônus do regulador”. 

(SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p.206). 
410 “ademais, a simples pertinência do princípio ao caso não é bastante para justificar a solução específica, 

sendo indispensável formular de modo explícito a regra geral que se vai aplicar, justificando-a com a análise 

profunda das alternativas existentes, de seus custos e, ainda, de seus possíveis efeitos positivos e negativos 

(ônus do regulador)”. (Id.). 
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lei. Neste sentido, o Acordão n.o 1369/06 entende que ao TCU é possível emitir determinações 

fundadas em arranjo interpretativo do ordenamento jurídico.411 

Estas questões acabam por tornar muito subjetivo o mister do TCU, acabando por 

esvaziar os limites que a Constituição impôs ao TCU para o exercício de suas atividade, visto 

que dos princípios, dos valores e da interpretação sistemática do ordenamento, é possível 

extrair inúmeras interpretações. Entretanto, observa-se, no próprio TCU, voz que defenda a 

necessidade de limitar a atuação do TCU ao que a lei prescreve, não sendo cabível a emissão 

de determinações baseada em princípios e valores abstratos, conforme dispõe o voto do 

Ministro do TCU Augusto Nardes, a saber: 

A sustentação jurídica da realização de determinação em face dos princípios da 

legalidade e da eficiência não deve se dar ao ponto de impor aos órgãos e entidades 

públicos obrigações não previstas em lei ou normativo, sob pena se alargar indevida 

e demasiadamente a injunção deste Tribunal sobre aqueles órgãos/entidades.412 

O TCU, ao promover determinações baseadas em interpretações principiológicas, em 

valores e em arranjos jurídico-interpretativos, arrisca-se a substituir o administrador na tarefa 

discricionária de concretizar em seus atos os valores abstratos trazidos pelos normativos; dito 

de outra maneira, poderia o controlador privilegiar suas escolhas em detrimento das escolhas 

do administrador, no caso dos reguladores.413  

3.4.1.1 Uso de dispositivos abertos das leis-quadro das ARI como fundamento para 

emissão de determinações 

Conforme tratado na seção 3.1, a abertura dos comandos constantes das Leis que 

delimitam a atuação das ARI representa uma dificuldade enfrentada pelo TCU no exame das 

suas atividades operacionais, dada a dificuldade de exercer fiscalização baseada em parâmetros, 

no mínimo frágeis, dos quais – sem o exercício da competência regulatória, seria difícil retirar-lhe 

 
411 Ac. TCU 1369/06-P. “O TCU tem competência para emitir determinações à agência reguladora, tratando-se 

de matérias às quais a entidadade está vinculada por disposições legais expressas ou inferidas a partir 

de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. A atuação do TCU deve se dar de forma 

complementar à ação das entidades reguladoras no que concerne ao acompanhamento da outorga e da 

execução contratual dos serviços concedidos”. 
412 Ac. TCU 600/19-P. 
413 JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Mauricio Portugal. Como desestruturar uma agência reguladora em passos 

simples. Revista Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v.3, n.1, p.196, 2017. 
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algum significado concreto. Aliás, dada sua abertura, uma multiplicidade de interpretações, 

igualmente legítimas, é passível de ser deles retirada, o que faz com que a emissão de 

determinações do TCU, neles fundamentada, seja passível de questionamento. Mas, o que faz 

com que uma determinação meramente sustentada em dispositivos abertos das leis-quadro 

seja merecedora de especial atenção? 

É possível vislumbrar dois principais motivos que entre si se relacionam. O primeiro deles 

é a (a) abstração dos comandos previstos nas leis-quadro das ARI. O outro motivo é justamente a 

(b) exclusividade de competência das ARI para concretização dos princípios inteligíveis. 

A abertura dos comandos previstos nas leis de criação das ARI não é por acaso. Trata-se 

de um reconhecimento do legislador de sua incapacidade de exaurir na legislação ordinária todas 

as hipóteses passíveis de ocorrência no mundo real, de promover atualização da legislação 

com a velocidade necessária para atender às demandas cotidianas e de promover respostas 

adequadas para questões onde é preferível a técnica a política. Professor Alexandre dos Santos 

Aragão sustenta que as leis-quadro “não dão maiores elementos pelos quais o administrador deve 

pautar a sua atuação concreta ou regulamentar”.414 Com o fim de exemplificar a abertura, 

abstração, dos dispositivos das leis-quadro, reproduziremos a seguir os comandos constantes das 

leis de criação da ANATEL, da ANP e da ANEEL, que, conforme os resultados apresentados 

na seção 4.2, foram as ARI mais auditadas pelo TCU. 

A Lei n.o 9.472/97 conferiu a ANATEL, dentre outras missões, as seguintes:  

Art. 2.o O Poder Público tem o dever de: I - garantir, a toda a população, o acesso às 

telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas; II - estimular a 

expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse 

público em benefício da população brasileira; III - adotar medidas que promovam a 

competição e a diversidade dos serviços, incrementem sua oferta e propiciem padrões 

de qualidade compatíveis com a exigência dos usuários; IV - fortalecer o papel regulador 

do Estado; V - criar oportunidades de investimento e estimular o desenvolvimento 

tecnológico e industrial, em ambiente competitivo; VI - criar condições para que o 

desenvolvimento do setor seja harmônico com as metas de desenvolvimento social 

do País.415 

À ANP foi atribuída, pela Lei n.o 9.478/1997, dentre outras finalidades as de: 

I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo, gás 

natural e biocombustíveis, contida na política energética nacional, nos termos do 

Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, 

gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e 

 
414 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.58 
415 Lei n.o 9.472, de 16 de julho de 1997, art. 2.o. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.472-1997?OpenDocument
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na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos 

produtos; II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de 

concessão ou contratação sob o regime de partilha de produção das atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção; III - regular a execução de serviços de 

geologia e geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visando ao levantamento de 

dados técnicos, destinados à comercialização, em bases não-exclusivas;416 

Em relação à ANEEL, seus princípios inteligíveis estão dispostos na Lei n.o 9.427/1996, 

conforme exemplificação a seguir: 

X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, 

permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observado o 

limite, por infração, de 2% (dois por cento) do faturamento, ou do valor estimado da 

energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente 

aos últimos doze meses anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para 

um período de doze meses caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando 

por um período inferior a doze meses. XI - estabelecer tarifas para o suprimento de 

energia elétrica realizado às concessionárias e às permissionárias de distribuição, 

inclusive às cooperativas de eletrificação rural enquadradas como permissionárias, 

cujos mercados próprios sejam inferiores a 700 GWh/ano, e tarifas de fornecimento às 

cooperativas autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos, operacionais 

e a estrutura dos mercados atendidos; XII - estabelecer, para cumprimento por parte 

de cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia 

elétrica, as metas a serem periodicamente alcançadas, visando a universalização do 

uso da energia elétrica.417 

A reprodução, ainda que exemplificativa, do conteúdo literal dos normativos que criam 

as ARI se faz necessária para demonstrar a abertura de seus comandos. Expressões vagas, a 

exemplo de “preços razoáveis”, “proteção do interesse dos consumidores” e “universalização 

do uso”, respectivamente previstas nas leis de criação da ANATEL, da ANP e da ANEEL, e 

até mesmo, comandos que, embora não sejam abstratos, necessitam de outra norma ou de ato 

administrativo para lhe dar concretude, são fruto de técnica legislativa que oferece às ARI 

certa margem de discricionariedade a sua atuação. 

Portanto, entende-se razoável que, às determinações fundamentadas exclusivamente 

em dispositivos abstratos das leis-quadro, apliquem-se os argumentos apontados pela doutrina 

para criticar a atuação do TCU baseada em valores abstratos e princípios jurídicos abertos. 

O segundo motivo ganha especial relevância pois trata diretamente da interação entre 

a discricionariedade das ARI e o exercício do controle externo. Neste sentido, entende-se que 

determinações fundadas exclusivamente nos standards constantes das leis de criação das ARI 

 
416 Lei n.o 9.478, de 6 de agosto de 1997, art. 8.o. 
417 Lei n.o 9.427, de 26 de dezembro de 1996, art. 3.o. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.478-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.427-1996?OpenDocument
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podem sugerir um desrespeito ao espaço das destas instituições418, visto que cabe às próprias 

ARI a escolha da maneira como irão concretizar tais mandamentos. Ao determinar o que fazer 

para concretizar dispositivos abertos, estaria o TCU atuando em espaço destinado às ARI, vez 

que são as leis-quadro a fonte imediata da legitimidade da reserva decisória do regulador, 

agindo como revisor-geral da regulação419 e comprometendo a segurança jurídica, vez que, 

possibilita a prática de atos de comando sustentados em compreensão acerca da mesma norma 

diferente da que amparou decisão regulatória tomada pela ARI. 420 

Portanto, seja pela abstração ou incompletude de suas normas regentes, seja pelo 

argumento de capacidade institucional, a atuação do TCU no sentido de dirigir determinações 

às ARI exclusivamente neles fundamentadas é, no mínimo, passível de questionamentos, e 

deve ser objeto de especial atenção. 

3.4.2 Equiparação de recomendações às determinações 

Conforme tratado na seção 2.2.2.1, determinações e recomendações são instrumentos 

que se prestam ao atendimento de diferentes finalidades, sendo, as recomendações voltadas a 

orientação das ARI acerca de oportunidades de melhoria em sua gestão e as determinações 

dirigidas à correção de ilegalidades, constatadas no exercício das atividades do TCU. São, 

portanto, instrumentos, ao menos em tese, com contornos bem definidos. Especificamente no que 

se refere à apreciação de questões regulatórias, cumpre-nos rememorar o Ac. TCU 1703/04-P, de 

relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que tratou de definir standards para a atuação do 

TCU junto às ARI e, consequentemente, delimitou o espaço para o uso de determinações e  

 
418 “não bastam boas intenções, não basta a intuição, não basta invocar e elogiar princípios; é preciso respeitar o 

espaço de cada instituição, comparar normas e opções, estudar causas e consequências, ponderar vantagens e 

desvantagens. Do contrário viveremos no mundo da arbitrariedade, não do direito”. (SUNDFELD, Carlos 

Ari. Direito administrativo para céticos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 206) 
419 Não é conselho de estado. “todavia, o poder de intervenção do Tribunal de Contas nas atividades da 

Administração Pública encontra limites. Ele não é instancia revisora integral da atividade administrativa, que 

seja competente para corrigir ilegalidades em toda e qualquer decisão tomada no exercício da função 

administrativa por entes estatais. Cortes de Contas não é Conselho de Estado”. (SUNDFELD, Carlos Ari; 

CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In: 

SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p.179). 
420 Neste sentido “Assim, não é raro que o TCU fundamente suas intervenções em interpretação de princípios e 

conceitos jurídicos indeterminados, bloqueando opções regulatórias assentadas em compreensão diversa das 

mesmas normas”. (JORDÃO, Eduardo; PEREIRA, Gustavo Leonardo Maia. O TCU e o risco da 

‘autoidealização’. Jota, 06 nov. 2019. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/ 

controle-publico/o-tcu-e-o-risco-da-autoidealizacao-06112019>. Acesso em: 10 nov. 2019). 
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recomendações. Em resumo, determinações são cabíveis quando encontradas ilegalidades, 

fruto de violação de “expressa disposição legal”, sejam os atos discricionários ou vinculados. 

Recomendações podem ser expedidas quando o TCU entender serem necessárias a “adoção 

de providências que considerar mais adequadas” nos atos discricionários das ARI. 

Embora seja possível identificar claramente o espaço destinado ao uso de cada 

instrumento, doutrina sustenta que, na prática, o TCU os usa como se fungíveis fossem421, sendo 

uma “aparente tendência do TCU de querer expandir suas possibilidades de controle impositivo 

para além dos limites constitucionalmente estabelecidos”.422 

3.4.2.1 Determinações não fundamentadas em ilegalidades 

Como visto nas seções 3.2 e 3.4.1, a análise dos enunciados do TCU demonstrou que 

determinações são expedidas para corrigir questões que vão além do descumprimento frontal de 

lei – ilegalidade; questão que sugere uma da expansão do TCU sobre as ARI. A fundamentação 

de determinações em princípios e outros conceitos jurídicos abertos pode denotar uma atuação 

do TCU no sentido de corrigir atos regulatórios por mera discordância em relação à 

determinada medida adotada pela ARI, ainda que não evidenciada que não foi praticada 

dentro dos limites da lei. No mesmo sentido, enunciado constante do Ac. TCU 1704/18-P, 

sustenta uma atuação do TCU no sentido de corrigir atos cujos resultados sejam ineficazes423, 

ainda que legais. São exemplos em que determinações são usadas em casos onde eram 

cabíveis recomendações; “uma possível explicação é a de que o Tribunal, apesar do discurso 

 
421 Narrando estudo destinado a verificar como o TCU interpreta a autonomia conferida por lei às ARI o autor 

afirma ter sido constatada a hipótese de que recomendações e determinação são usadas como se fungíveis 

fossem. “constatou-se por meio de pesquisa jurisprudencial que, para o Tribunal, as categorias determinações e 

recomendações, em si consideradas, não são tão diferentes assim e potencialmente produzam efeitos muito 

similares (ou até mesmo idênticos) no tal “jogo regulatório”, de modo que “o TCU talvez não siga à risca 

suas próprias regras ao rotular as diretrizes que expede e que, independentemente do rótulo por ele utilizado, 

sua ação possivelmente gere impactos significativos no espaço regulatório”. (ROSILHO, André. Tribunal de 

Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.341). 
422 “essa aparente tendência do TCU de querer expandir suas possibilidades de controle impositivo para além 

dos limites constitucionalmente estabelecidos – também manifestada na tentativa do Tribunal de dar 

roupagem de comando a atos eminentemente orientativos – talvez decorra de uma visão cultivada pelo 

próprio TCU (consciente ou inconscientemente) segundo a qual agir impositivamente teria maior valor do 

que agir em cooperação”. (Ibid., p.344). 
423 Ac. TCU 1704/18-P. “É possível a expedição de determinação pelo TCU [...] quando verificada ineficácia 

nas ações de regulação ou omissão no tratamento concedido à matéria sob sua tutela, sem que isso 

caracterize intromissão na autonomia funcional da agência, uma vez que é dever do Tribunal verificar se 

as agências estão a cumprir adequadamente seus objetivos institucionais, entre os quais o de fiscalizar e 

regular as atividades sob sua esfera de competência”. (grifo nosso) 
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consistente segundo o qual determinações e recomendações seriam coisas distintas e teriam 

cabimento em situações diferentes, na prática as utilize sem muito rigor, equiparando-as”.424 

É o que constatou estudo jurisprudencial, conduzido por André Rosilho e Vera 

Monteiro, destinado a verificar como o TCU interpreta a autonomia conferida por lei às 

ARI.425 Gustavo Pereira, em outro estudo empírico, constatou que “confusão ou equiparação 

dos efeitos das recomendações aos efeitos de determinações acaba fazendo [...] com que a 

visão do TCU tenha especial relevância na definição de aspectos centrais da regulação”.426 

3.4.2.2 Determinação de encaminhamento de plano de ação para recomendações 

Além do uso de determinações onde seriam cabíveis recomendações, doutrina aponta 

para o fato de que, na prática, as ARI se sentem obrigadas ao atendimento das recomendações, 

mesmo diante da discordância em relação à posição do TCU. Isto porque o TCU vem exigindo 

das ARI a apresentação de planos de ação para que estas apresentem providencias para que as 

recomendações expedidas possam ser posteriormente monitoradas.427 

A determinação para encaminhamento de plano de ação é instrumento previsto na 

Resolução TCU n.o 265/2014, destinada ao acompanhamento pelo TCU do atendimento às 

determinações por ele expedidas; por lógica, visto que tem caráter orientativo, não seria cabível 

exigir das ARI que encaminhassem plano de ação para recomendações. Neste sentido, enunciado 

do Ac. TCU 2515/14-P sustenta que não cabe ao TCU determinar o encaminhamento de 

 
424 “uma possível explicação é a de que o Tribunal, apesar do discurso consistente segundo o qual determinações e 

recomendações seriam coisas distintas e teriam cabimento em situações diferentes, na prática as utilize sem 

muito rigor, equiparando-as”. (ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição 

e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.237). 
425 “constatou-se por meio de pesquisa jurisprudencial que, para o Tribunal, as categorias determinações e 

recomendações, em si consideradas, não são tão diferentes assim e potencialmente produzam efeitos muito 

similares (ou até mesmo idênticos) no tal “jogo regulatório”, de modo que “o TCU talvez não siga à risca 

suas próprias regras ao rotular as diretrizes que expede e que, independentemente do rótulo por ele utilizado, 

sua ação possivelmente gere impactos significativos no espaço regulatório”. (Ibid., p.341). 
426 Gustavo Pereira identificou como estratégia do TCU o questionamento da motivação das ARI. (PEREIRA, 

Gustavo L. M. O TCU e o controle das agências reguladoras de infraestrutura: controlador ou 

regulador? Dissertação (Mestrado) – Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, São Paulo, 

2018. p.158-160).  
427 “o entrevistado chama atenção para um mecanismo que estaria sendo utilizado pelo TCU para indiretamente 

imprimir efeitos vinculantes às suas recomendações. Trata-se da determinação para a elaboração dos 

chamados “planos de ação”. (ROSILHO, André. Op. cit., p.342).  
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planos de ação para recomendações, visto que sua “implementação é da estrita conveniência 

dos jurisdicionados, cabendo a eles avaliar a pertinência das providências sugeridas”. 428  

Entretanto, vem o TCU adotando tal prática para “discretamente viabilizar a emissão 

de ordens em circunstâncias nas quais o órgão não esteja autorizado pela legislação a produzir 

atos de comando”429, conferindo um possível caráter coercitivo às recomendações. 

*** 

Este capítulo se destinou à análise do controle exercido pelo TCU sobre as questões 

regulatórias, mediante o estudo da doutrinário-jurisprudencial da matéria. 

Da análise da jurisprudência, constatou-se no discurso do TCU afirmações conflituosas 

acerca da sua percepção sobre suas competências na avaliação de questões regulatórias. 

É possível observar em sua jurisprudência a afirmação da proteção da discricionariedade das 

ARI para o exercício de suas competências legais e para concretização de sua missão 

atribuída por lei. Por outro lado, é possível também observar que o TCU se autoriza a emitir 

determinações fundamentadas em interpretações que não decorrem, ao menos diretamente, 

dos normativos que regem às ARI, atribuindo-se o ônus interpretativo para concretização do 

direito previsto nas leis-quadro das ARI. São posicionamentos que parecem colidir uns com 

os outros. 

No que se refere à doutrina, foi possível constatar a existência de divergências em 

relação à possibilidade de o TCU fiscalizar as questões regulatórias, ao alcance destas fiscalizações 

e à conveniência da atuação desta atuação do TCU. Além disso, identificou-se na doutrina – e 

até mesmo na jurisprudência, tentativas de criação de standards para parametrizar a atuação 

do TCU junto às ARI, que se resumem ao seguinte: 

▪ O TCU deve ser deferente às questões regulatórias; 

▪ O TCU pode emitir determinações diante de ilegalidade frontais; 

▪ O TCU está “autorizado” a atuar de maneira mais forte nas ARI com reputação ruim. 

 
428 Ac. TCU 2515/14-P, que assim tratou do tema: “Não cabe ao TCU determinar que órgãos/entidades 

fiscalizadas encaminhem plano de ação com cronograma de medidas necessárias a solucionar problemas 

apontados em auditoria quando tais medidas forem objeto de recomendações por parte do Tribunal, cuja 

implementação é da estrita conveniência dos jurisdicionados, cabendo a eles avaliar a pertinência das providências 

sugeridas. O encaminhamento de plano de ação só se justifica no caso de o TCU dirigir determinações aos 

jurisdicionados, as quais têm natureza cogente e são de cumprimento obrigatório.”.  
429 “conjugada com a elaboração de recomendações, a determinação para a elaboração de planos de ação 

eventualmente poderia, como apontado pelo entrevistado, ser utilizada pelo TCU para discretamente viabilizar a 

emissão de ordens em circunstâncias nas quais o órgão não esteja autorizado pela legislação a produzir atos 

de comando”. (ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos 

de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.343). 
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Além disso, observou-se que a doutrina costuma apontar algumas ações do TCU 

como possivelmente caracterizadoras de certa intervenção na seara regulatória; são elas: 

▪ uso de conceitos jurídicos abstratos, princípios jurídicos e arranjos interpretativos 

como fundamento para emissão de determinações; 

▪ uso de dispositivos abertos das leis-quadro das ARI como fundamento para 

emissão de determinações; 

▪ equiparação de recomendações às determinações 

▪ emissão de determinações não fundamentadas em ilegalidades 

▪ emissão de determinação de encaminhamento de plano de ação para recomendações. 

É com base nesta análise doutrinário-jurisprudencial, em especial no que se refere 

aos standards criados para delimitar à atuação do TCU nas ARI e às ações acima mapeadas, 

que serão promovidas as análises dos resultados do mapeamento da atuação do TCU na execução 

de ANOP nas questões regulatórias, consignadas no capítulo seguinte. 
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4 A ATUAÇÃO DO TCU NAS QUESTÕES REGULATÓRIAS: UMA ANÁLISE 

EMPÍRICA  

Analisadas as mudanças sofridas pelo Estado e pelo Direito (seção 1.1), a ascensão do 

modelo de Estado Capitalista-Regulador no Brasil (seção 1.1.1), a opção brasileira pelo 

modelo de regulação por ARI (seção 1.2), instituições dotadas de amplos poderes 

discricionários para o trato de questões afetas aos setores que regulam (seção 1.2.1), criadas 

com objetivo de garantir trato técnico e segurança jurídica para as questões regulatórias (seção 

1.1.3), das competências conferidas pela Constituição ao TCU para o exercício do controle 

externo da Administração Pública Federal (seção 2.2.1), das suas dimensões de controle 

(seção 2.2.2), e de seus respectivos instrumentos, do funcionamento processual do TCU (seção 

2.3.1) e do posicionamento doutrinário-jurisprudencial acerca da atuação do TCU na 

apreciação de questões regulatórias (capítulo 3), neste capítulo serão analisados os acórdãos do 

TCU que versam sobre o julgamento de ANOP realizadas em questões regulatórias da 

competência das ARI. Objetiva-se mapear, e analisar, o modo de atuação do TCU no manejo 

desse poderoso instrumento de controle e constatar uma possível interferência no espaço 

reservado à discricionariedade das ARI. A estrutura deste capítulo está dividida em quatro 

seções: a primeira delas se dedica à apresentação da metodologia adotada na pesquisa (seção 

4.1); as demais tratam dos achados de pesquisa, cujas análises serão assim divididas: a 

segunda trazendo um panorama dos achados de pesquisa e suas conclusões quantitativas 

(seção 4.2), a terceira versando sobre a questão central deste trabalho, a verificação da 

hipótese de ocorrência de uma possível interferência nas questões regulatórias pelo TCU 

(seção 4.3) e a última trará as conclusões dos resultados dos testes aplicados neste capítulo 

(seção 4.4). 

4.1 Metodologia adotada 

A escolha pelas ANOP se fundamenta justamente no escopo de tal atividade, qual 

seja a verificação do desempenho das ARI no exercício de suas atividades finalísticas (seção 

2.3), sendo, portanto, ponto de contato entre a autonomia decisória das ARI e os limites da 

atuação do TCU. Dada a complexidade da execução das ANOP, que exige a alocação de 
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auditores especializados nas matérias regulatórias, trabalhos de campo mais longos e 

interação com diversos atores governamentais, há uma quantidade diminuta, porém relevante, 

de trabalhos finalizados pelo TCU, o que possibilita a análise do universo dos acórdãos que 

envolveram ARI, garantindo, assim, a mitigação de eventual risco de viés de seleção. 

A base material que elegemos para análise da atuação do TCU junto as ARI é 

composta dos acórdãos430 que apreciaram os relatórios de ANOP em matérias que envolvem 

competência das ARI. Cabe ressaltar que é possível que o TCU em auditorias de outra 

natureza, a exemplo das “auditorias de contas” e de “auditorias de conformidade”, 

acidentalmente aprecie questões “operacionais” de suas unidades jurisdicionadas; e ele o faz. 

Portanto, este trabalho não aprecia a totalidade dos trabalhos em que o TCU avaliou a 

regularidade das “operações” das ARI, mas sim a totalidade das ANOP julgadas, quando o 

TCU exerce seu controle exclusivamente em dimensão colaborativa (seção 2.2.2).  

O corte temporal é a data de criação da ANEEL, 26 de dezembro de 1996, a primeira 

ARI brasileira. O corte cronológico foi a data da sessão plenária que aprovou primeiro 

acórdão de ANOP dirigido às ARI, datado de 04 de outubro de 2000, quatro anos após a 

criação da primeira ARI. A pesquisa teve como data limite o dia 31 de setembro de 2019, não 

sendo levantados acórdãos de ANOP a ela posteriores. Assim, o último acórdão escopo dos 

exames data de 12 de junho de 2019. Analisar-se-á, portanto, mais de 20 anos de atuação do 

TCU no exercício de ANOP em ARI, o que possibilitará verificar a existência de padrões na 

atuação do TCU. 

Como recorte metodológico, buscou-se selecionar acórdãos, com julgamento de ANOP, 

além dos que tinham como (a) escopo a avaliação de determinada ARI, aqueles cujo escopo 

se dirigisse à (b) avaliação de determinado setor, gargalo ou política, cujos pronunciamentos 

resultassem na expedição de recomendações e/ou determinações para as ARI. A exigência de 

existência de recomendação/determinação para agências como elemento definidor do recorte 

metodológico se sustenta no reconhecimento pelo TCU de que aquela matéria, objeto de 

determinação ou recomendação, é de competência de determinada ARI. A definição deste 

recorte se fez necessária para que a totalidade de acórdãos em que o Plenário do TCU tenha 

julgado questão de competência das ARI fizesse parte do universo examinado, questão cara à  

 
430 Convenciona-se, aqui, chamar de acórdãos tanto os acórdãos quanto as decisões do TCU. Os julgamentos de 

ANOP anteriores à 2003 materializavam-se, por força regimental, em decisões. Com o fim do instituto das 

decisões no âmbito dos julgamentos no TCU, os julgamentos posteriores a 2003 passaram a ser formalizados 

em acórdãos.  
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seleção dos dados de pesquisa, uma vez que para encontrar resultados com acórdãos com 

escopo em (a) e com escopo em (b) foi necessário efetuar a pesquisa preenchendo diferentes 

campos de busca. 

Dada a relevância da seleção dos dados, foram efetuadas consultas no sistema de 

“pesquisa integrada do TCU”, disponível no sítio eletrônico do tribunal, na seção de “acórdãos”, 

com os termos de pesquisa referentes aos nomes, e suas correspondentes siglas, das onze431 

ARI federais, preenchidos nos campos “entidade”, “interessado”, “assunto” e “sumário”. 

Utilizou-se de filtros de pesquisa disponíveis para restringir os resultados obtidos ao 

colegiado “Plenário”432 e ao tipo de processo “relatório de auditoria”, excluindo-se acórdãos 

que versem sobre assuntos estranhos ao escopo eleito, a exemplo de processos de “julgamento 

de contas”, “desestatização” e “denúncia”. Do resultado obtido, foram realizados expurgos433 

dos acórdãos referentes ao julgamento de recursos e referentes ao acompanhamento de resultados 

de trabalhos pretéritos, posto que não influenciam substancialmente na análise acerca da 

atuação do TCU junto as ARI na execução de ANOP. Foram retirados, também, dois acórdãos 

cuja ANOP não tratava de questões regulatórias (seções 2.2.2.1 e 2.3.2). 

Como garantia adicional para um eventual erro do sistema de busca do TCU, foram 

promovidas buscas nas notícias veiculadas no sítio eletrônico do TCU, com os mesmos 

parâmetros citados no parágrafo anterior, e leitura dos acórdãos selecionados com o objetivo 

de identificar menção a outros acórdãos referente a trabalhos anteriores, uma vez que é rotina, 

quando da realização de um julgamento no tribunal, a apreciação do atendimento às determinações 

e/ou recomendações de acórdãos anteriores. Desta forma, restou minimizado o risco de algum 

trabalho relevante não ter sido apreciado nesta pesquisa. 

Chegou-se ao universo de trinta e quatro acórdãos, os quais, juntamente com os 

relatórios da equipe técnica, os votos dos relatores, revisores e o pronunciamento do MPTCU, 

foram integralmente lidos, visando à correta compreensão dos comandos emanados do 

Plenário e sua posterior classificação.  
 

 
431 Foram efetuadas pesquisas com os seguintes termos: “ANATEL”, “ANEEL”, “ANCINE”, “ANAC”, “ANTAQ”, 

“ANTT”, “ANP”, “ANVISA”, “ANS”, “ANA” e “ANM”; as pesquisas também foram promovidas com o 

nome das ARI, além de suas siglas correspondentes. 
432 A competência para julgamento de ANOP é do Plenário do TCU (seção 2.3.1). 
433 Os acórdãos de mero acompanhamento dos resultados do trabalho não possuem o condão de modificar eventual 

comando emitido em acórdão antecedente. No caso dos recursos, opta-se por desconsiderá-los, posto que, 

como as ANOP normalmente não resultam na emissão de comandos sancionatórios, é baixo o grau de 

litigância e é improvável a ocorrência de mudanças no conteúdo dos comandos originalmente emitidos, 

devido ao fato de o julgamento ser feito pelo órgão máximo do TCU e devido ao alto índice de ocorrência de 

julgamentos por unanimidade (seção 4.2.1.7); eventuais alterações nos comandos originalmente emitidos 

não seriam quantitativamente significativas, embora passíveis de ocorrência. 
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Quadro 1 - Relação dos acórdãos/decisões analisados 

Decisão 833/2000 Acórdão 1196/2010 Acórdão 2333/2016  

Decisão 981/2000 Acórdão 2686/2011 Acórdão 2683/2016  

Decisão 1052/2001 Acórdão 2361/2011 Acórdão 1868/2016 

Decisão 215/2002 Acórdão 3137/2011 Acórdão 3072/2016 

Decisão 456/2002 Acórdão 2815/2012 Acórdão 1409/2016 

Acórdão 787/2003  Acórdão 2542/2013 Acórdão 1704/2018  

Acórdão 1926/2004 Acórdão 3253/2013  Acórdão 582/2018  

Acórdão 1778/2004 Acórdão 657/2013 Acórdão 513/2018 

Acórdão 2148/2005 Acórdão 548/2014 Acórdão 2310/2018 

Acórdão 2109/2006 Acórdão 2210/2015 Acórdão 1383/2019 

Acórdão 2211/2008 Acórdão 3311/2015  

Acórdão 2896/2009 Acórdão 615/2015  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez levantados os acórdãos, elaborou-se a tabulação dos dados434 para permitir a 

análise quantitativa que este trabalho se propõe. Foram elaboradas fichas com o preenchimento 

dos seguintes campos coletados em informações constantes dos acórdãos: a) Tipo de 

pronunciamento; b) Título; c) Data do julgamento; d) Relator; e) Sumário; f) Número do 

processo; g) Tipo de processo; h) Representante do Ministério Público; i) Pronunciamento 

dirigido à ARI. 

Posteriormente, para a análise qualitativa, foram incluídos nas citadas fichas os seguintes 

campos de análise: j) Classificação do pronunciamento; k) Classificação do tipo de determinação.  

A classificação do pronunciamento seguiu os comandos dos acórdãos selecionados, 

sendo as decisões segregadas em “R-Recomendação”, “D-Determinação” e “S-Sanção”.435 

Não foram tabuladas informações referentes a “alertas”, “ciências” e outras disposições constantes 

dos acórdãos que não gerassem impactos na relação TCU-ARI. Importa ressaltar que os 

pronunciamentos são, regra geral, organizados nos acórdãos em itens e subitens, inexistindo 

padronização para sua organização, seguindo o estilo de escrita de cada Ministro-Relator; 

identificou-se, porém, quatro situações recorrentes da leitura preliminar dos acórdãos: (a) o caput 

(item “n.n”) é mero enunciado genérico de uma relação de pronunciamentos concretos e 

completos que seguirão nos subitens436 (“n.n.n” e seg.), não sendo suficientemente relevante 

 
434 Somente foram tabulados os pronunciamentos dirigidos às ARI, embora muitos dos acórdãos constantes da 

amostra trouxessem pronunciamentos dirigidos a outros entes da administração pública federal para soluções 

de questões que não são da competência, no julgamento do TCU, das ARI; entretanto, tais dados não 

importam utilidade à verificação da invasão da autonomia decisória das ARI. 
435 Embora inexista previsão no manual de Auditoria Operacional de aplicação de sanções em ANOP, observou-se, 

da leitura dos acórdãos selecionados, que, em um julgamento foram dirigidas sanções aos dirigentes das 

ARI. Dada a relevância deste episódio, optou-se por mapear as sanções aplicadas. 
436 P. ex. Ac. TCU 2333/16-P “9.8. recomendar [...] à Anatel que: 9.8.1. amplie a fiscalização sobre a 

divulgação e o cumprimento das ofertas de planos e promoções pelas operadoras aos usuários, com vistas a 

assegurar transparência aos usuários dos serviços de SMP e a garantir o cumprimento, pelas operadoras, do 

disposto na regulamentação”. 
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para ser computado como um comando do TCU, devendo ser computados como comandos 

somente os subitens; (b) o caput (item “n.n”) trata do comando em sua completude437, cabendo 

aos subitens438 (“n.n.n” e seg.) um mero detalhamento do conteúdo da exigência contida no 

caput, caso em que deveria ser computado somente um único comando; (c) a identificação da 

completude do comando, isolados caput e subitens, não é uma tarefa intuitiva439, o que 

aumenta a probabilidade de erros de contagem; e (d) caput se divide em subitens, que por sua 

vez também se dividem em outros subitens440, também dificultando a classificação. Conclui-se 

que a classificação individualizada e manual dos comandos, visando saber qual ou quais 

dentre itens e subitens são caracterizadores de um comando concreto e completo, é suscetível 

a ocorrência de erros. Opta-se, para fins quantitativos, pelo cômputo apenas do nível de maior 

detalhamento de determinado subitem, visto que, da leitura preliminar dos acórdãos, esta 

parece ser a hipótese representativa de um padrão “majoritário” do estilo de escrita dos 

Ministros Relatores. Dito de outra maneira, no caso de determinações/recomendações, a título 

de exemplo, organizadas nos itens 3.1, 3.1.1, 3.1.1.1 e 3.1.1.2, somente foram computados os 

subitens 3.1.1.1 e 3.1.1.2. Cabe ressaltar que, para efetuar possíveis desmembramentos das 

classificações aqui propostas em outras subclassificações possíveis, a escolha acima arbitrada 

leva a resultados mais precisos e detalhados, posto que é possível alocar subitens, ramificações de 

uma mesma raiz, em subclassificações diferentes. Não seria possível, por exemplo, alocar o 

mesmo caput em subclassificações diversas. Tal classificação não gera prejuízos significativos441 

à análise quantitativa, pois será aplicada uniformemente a toda “classificação de pronunciamento”, 

garantindo a uniformidade e utilidade da análise, minimizando riscos de possíveis erros advindos 

de um tratamento individualizado. Ressalta-se que, tendo em vista que não será objeto de 

 
437 P. ex. Ac. TCU 2896/09-P. “9.3. determinar à [...] Antaq [...] estudos que possibilitem identificar elementos 

[...] levando em consideração os seguintes aspectos [...]: 9.3.1. no nível intraporto, o tipo de carga [...]; e 

9.3.2. no nível interporto, a influência da competição no setor [...]. 
438 P. ex. Ac. TCU 2333/16-P. “9.8. recomendar [...] à Anatel que: 9.8.1. amplie a fiscalização sobre a 

divulgação e o cumprimento das ofertas de planos e promoções pelas operadoras aos usuários, com vistas a 

assegurar transparência aos usuários dos serviços de SMP e a garantir o cumprimento, pelas operadoras, do 

disposto na regulamentação”. 
439 P. ex. Ac. TCU 2109/06-P. “9.1.6. com fulcro no art. 3.o da Lei 9.572/1997, formule e apresente a este 

Tribunal [...] diretrizes [...] que contemplem, prioritariamente, os seguintes aspectos [...] 9.1.6.1. maior 

participação dos usuários nas decisões regulatórias da Anatel; 9.1.6.2. reativação do Comitê de Defesa dos 

Usuários; 9.1.6.3. a disseminação dos direitos e deveres dos usuários e das obrigações das prestadoras 

relativamente a esses serviços”. 
440 P. ex. Ac. TCU 3311/15-P. “9.2. com fundamento no art. 43 [...], determinar à [...] (Anatel) que:9.2.1. 

encaminhe ao TCU, [...] a apuração do valor total dos recursos [...] detalhando: 9.2.1.1. os tipos de bens 

reversíveis [...] 9.2.1.3. a comprovação dos respectivos depósitos na conta vinculada [...]”. 
441 Um único risco de antemão vislumbrado são possíveis conclusões errôneas dos resultados de eventual 

comparação quantitativa de comandos emitidos entre acórdãos ou entre Ministros Relatores, dado sem muita 

relevância frente aos objetivos do trabalho; o uso de valores médios, além da devida comunicação ao leitor, 

é solução efetiva para tratamento deste risco.  
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pesquisa qualquer tipo de comparação do quantitativo de pronunciamentos aqui levantados 

com qualquer outra fonte, são irrelevantes, para as conclusões aqui consignadas, a análise 

isolada de determinada variável. Importam a esta pesquisa analises comparativas, representativas, 

por exemplo, do cotejamento entre “determinações” e “recomendações” ou entre espécies de 

“determinações”, todas classificadas sob o mesmo critério aqui arbitrado. Antes do tratamento, o 

material bruto extraído dos acórdãos totalizava quatrocentos e trinta e oito comandos, 

resultado do somatório da totalidade de itens e subitens. Após o tratamento proposto, chegamos 

ao número de trezentos e cinquenta e sete comandos, distribuídos entre recomendações e 

determinações. Uma sanção (multa) foi registrada. 

Apenas as “determinações” foram objeto de classificação detalhada, uma vez que, como 

visto anteriormente, elas têm caráter cogente e são elementos indicativos de uma possível 

interferência na esfera de discricionariedade conferida pelo ordenamento jurídico às ARI e 

que, como visto na seções 2.2.2.1, 2.3.2 e 3.3.2, ANOP é técnica destinada ao exercício da 

dimensão colaborativa do controle exercido pelo TCU, incompatível – a priori442, com a emissão 

de “atos de comando” pelo TCU. Tal classificação será objeto de análise na seção 4.3. 

4.2 Atuação do TCU na execução de ANOP nas ARI: uma análise quantitativa 

A verificação da integralidade dos trabalhos realizados nas ARI permitiu a identificação 

de padrões na atuação do TCU na realização de ANOP, os quais permitiram a estruturação de 

análises quantitativas sobre a distribuição temporal, setorial e por agência, por relatoria e por 

iniciativa, por tipo de comando emitido, em função da alternância de poder e de fatos relevantes 

nas ANOP e sobre seu processo deliberativo. Informações que ganham relevância quando 

cruzadas com outros dados, externos à pesquisa, permitindo levantar hipóteses justificadoras 

para determinado padrão de atuação ou, até mesmo, testar a hipótese de existência de relação 

entre o nível de governança da ARI e a intensidade da atuação do TCU (seção 3.3). A seguir 

serão expostos os resultados da análise quantitativa dos dados referentes às ANOP realizadas 

pelo TCU nas ARI.  

 
442 Como visto na seção 2.3.2.4, diante de ilegalidade flagrante, fruto de descumprimento frontal de dispositivo 

legal, o uso de determinações pelo TCU é autorizado pela Constituição, mesmo quando do julgamento de 

ANOP.  
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4.2.1 Achados de Pesquisa: panorama geral e análise quantitativa 

4.2.1.1 A distribuição temporal dos trabalhos de ANOP 

Primeira constatação relevante é que somente quatro anos após a criação da ANEEL, 

primeira instituição formalmente intitulada ARI no Brasil, é que o TCU na Decisão Plenária 

n.o 833/2000, relatada pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi, concluiu sua primeira ANOP 

com objetivo de realizar “um amplo levantamento do setor elétrico e da estrutura organizacional 

da referida Agência”. Trabalho de ambição modesta, coerente com a novidade do uso da ANOP 

como ferramenta de auditoria e com a necessária especialização dos auditores do TCU nos 

mercados regulados, especialmente se comparado à complexidade das questões enfrentadas 

pelo TCU nas ANOP que a ela sucederam. Entretanto, um fato merece especial destaque: 

nenhuma recomendação foi feita, como se espera de um trabalho de levantamento de 

informações, mas, ao largo da discussão doutrinária acerca da possibilidade de emissão de 

determinações em ANOP trazida na seção 3.3, o TCU emitiu duas determinações para 

ANEEL, dentre as quais se destaca a seguinte:  

8.3.2. mantenha nas equipes de fiscalização das unidades de geração, de interesse do 

sistema interligado e de transmissão integrantes da rede básica, pelo menos um 

servidor da Agência, na função de coordenador dos trabalhos, em conformidade com 

o §1.o do art. 20 da Lei n.o 9.427/96.443 

Trata-se de determinação que prescreve à ANEEL como ela deve exercer sua função 

fiscalizatória, sustentada em dispositivo da lei de criação da agência, que traz diretrizes cuja 

conformação são de competência da própria ARI. Ressalte-se que inexiste no dispositivo 

mencionado444 prescrição direta naquele sentido, tratando o TCU, por intermédio de uma 

determinação, de dar concretude ao comando legal. Essa questão será objeto de análise 

 
443 Decisão Plenária n.o 833/2000. 
444 Assim dispõe o Art. 20, da Lei n.o 9.427/1996: ”Sem prejuízo do disposto na alínea b do inciso XII do art. 21 

e no inciso XI do art. 23 da CF Federal, a execução das atividades complementares de regulação, controle e 

fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os 

Estados e para o Distrito Federal visando à gestão associada de serviços públicos, mediante convênio de 

cooperação. [...] §1.o A descentralização abrangerá os serviços e instalações de energia elétrica prestados e 

situados no território da respectiva unidade federativa”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart21xiib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart23xi
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detalhada na seção seguinte, entretanto, dada o simbolismo dos resultados desta decisão que 

inaugura os trabalhos de ANOP em ARI, aqui foi merecedora de destaque. 

Ainda no ano de 2000, a Decisão n.o 981/2000, também relatada pelo Ministro 

Adhemar Paladini Ghisi, trouxe o julgamento dos trabalhos de ANOP realizada na ANP. De 

lá para cá foram dezenove anos e trinta e quatro trabalhos de ANOP em questões regulatórias. 

Cerca de dois trabalhos realizados por ano, em média. Entretanto, os dados demonstram não 

ter sido uma jornada linear, apesar do constatado crescimento da quantidade de trabalhos de 

ANOP realizados pelo TCU. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição de ANOP por ano 

Fonte: Elaboração própria, baseada em informações extraídas dos acórdãos selecionados. 

 

Observa-se que o TCU, no início de sua atuação em ANOP, apresentou grande fôlego, 

realizando nos primeiros três anos cinco ANOP, equivalente a quinze por cento (15%) do total de 

trabalhos realizados. Entretanto, nos dois triênios que se sucederam a esta “arrancada” inicial 

foram realizadas, respectivamente, quatro (12%) e três (9%) ANOP, podendo configurar um 

arrefecimento daquele fôlego inicial. Portanto, nos nove primeiros anos da execução de ANOP 

em ARI, metade do período avaliado, o TCU realizou trinta e seis por cento (36%) do total 

de auditorias. 

O quarto (12%) e o quinto (20%) triênio marcaram o retorno do interesse do uso da 

ANOP como ferramenta de controle das ARI pelo TCU, destacando-se o exercício de 2010 

com quatro ANOP efetuadas. Foi no sexto triênio da amostra, no período de 2016-2018, que se 

constatou a verdadeira explosão do uso da ANOP pelo TCU, sendo realizadas doze auditorias 

(33%). Dito de outra maneira, nos últimos 3 anos o TCU realizou mais ANOP que nos primeiros 
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onze anos da execução desse tipo de trabalho junto às ARI. Resta configurado um crescente 

interesse do TCU pelas questões operacionais das ARI. No exercício 2019, considerada a data 

estipulada para o corte cronológico desta pesquisa, 31 de setembro de 2019, apenas um 

acórdão de ANOP tinha sido julgado.  

4.2.1.2 A distribuição setorial dos trabalhos de ANOP 

Outro aspecto identificado foi o evidente interesse do TCU por determinados setores, 

determinadas ARI e determinadas espécies de ARI. No que se refere ao tipo de regulação 

conduzido pelas agências, observa-se que há uma clara preferência por ARI que desempenham 

regulação econômica, em detrimento daquelas que desempenham regulação social. A grande 

maioria (trinta e quatro – 94%) das ANOP foram realizadas em agências que desempenham 

regulação econômica, contra duas (6%) em regulação social. Some-se a isso o fato de ANS e 

ANCINE, com aptidão social relevante, sequer terem sido alvo de ANOP. A ANA também 

não foi objeto de ANOP. 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição de ANOP por Tipo de ARI  

Fonte: Elaboração Própria, baseada em informações extraídas dos acórdãos selecionados. 

 

Possível hipótese a ser vislumbrada é o fato de as ARI de regulação econômica 

concentrarem maiores orçamentos, tratarem de transações economicamente mais expressivas 

e terem forte conexão com as atividades que, antes da implementação do modelo de ARI, 

eram desempenhadas exclusivamente por empresas estatais, que estavam sob a jurisdição do 
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TCU. E, com as privatizações encampadas pela Reforma do Estado, o TCU deixou de ser 

competente para auditar estas empresas. Estaria o TCU, com a expansão das ANOP nas ARI, 

buscando reocupar um espaço de poder que lhe foi retirado? É uma hipótese. 

Em relação à distribuição das ANOP por ARI, observa-se que três ARI foram objeto de 

maior atenção pelo TCU: foram nove (26%) auditorias em assuntos de competência da ANP, sete 

(23%) da ANATEL e seis (20%) da ANEEL. Há clara preferência pelos setores de energia e 

telecomunicações, sendo executadas vinte e duas (69%) ANOP nas ARI destes setores.  

 

 

Gráfico 3 - Distribuição de ANOP por ARI 

Fonte: Elaboração Própria, baseada em informações extraídas dos acórdãos selecionados. 

4.2.1.3 Governança (reputação) ruim como justificativa para o Controle? 

Como observado na seção 3.3.4, o Professor e Ministro do TCU Bruno Dantas445 

sustenta que o TCU tem sido mais rigoroso nas ARI com menor governança. Lido de outra 

maneira, a governança ruim seria um elemento justificador de uma maior atenção do TCU 

para determinadas ARI. Para observar empiricamente se esse critério tem sido usado para 

selecionar as ARI que foram objeto de ANOP, buscou-se cotejar as informações desta pesquisa 

empírica com os dados do Ac. TCU 240/15-P, que, resultou, além da emissão de comandos 

para as ARI avaliadas, na elaboração de uma espécie de ranking de governança das ARI, no 

quadro intitulado “síntese da governança das agências reguladoras”. Da leitura do quadro 

citado, depreende-se que as ARI, no que se refere à sua governança, podem assim ser 

 
445 HIRATA, Taís. TCU interfere mais em agências com governança pobre, diz ministro do tribunal. Folha de 

S.Paulo, 26 ago. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/tcu-interfere-

mais-em-agencias-com-governanca-pobre-diz-ministro-do-tribunal.shtml>. Acesso em: 20 out. 2019. 
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ranqueadas, da melhor para a pior: ANEEL (1.o), ANAC (2.o), ANATEL (3.o), ANP (4.o), 

ANTAQ (5.o) e ANTT (6.o).  

 

Quadro 2 - Síntese da governança das agências reguladoras 

 Vacância Transparência Planejamento AIR Gestão de Riscos 

ANTT Elevada Ruim Em elaboração  Inexistente Inexistente 

ANTAQ Elevada Regular Inexistente Inexistente Inexistente 

ANP Média Ruim Em elaboração Inicial Inexistente 

ANATEL Média Boa Em elaboração Intermediário Inexistente 

ANAC Baixa Regular  Completo Intermediário Inexistente 

ANEEL Baixa Boa Em elaboração Intermediário Inexistente 

Fonte: Ac. TCU 240/15-P 

 

Baseados no critério de controle sustentado pelo Ministro, cotejou-se as informações 

do ranking e com a relação de ANOP realizadas no período 2016-2019, subsequente ao ranking, 

onde não foi possível obter respostas conclusivas. É que apesar de ANTAQ e ANP, duas das 

três piores ARI no ranking de governança, serem alvo da maior quantidade de ANOP no 

período, a ANTT, ARI pior ranqueada, não foi alvo de um trabalho sequer. Por outro lado, a 

ANEEL, melhor ARI ranqueada, foi objeto da mesma quantidade de ANOP que a ANP. 

Portanto, não foi possível confirmar, nem refutar, no que se refere exclusivamente ao uso do 

critério governança como autorizador de uma maior presença do controle. É o que se depreende 

da leitura do quadro abaixo exposto. 

 

Quadro 3 - ANOP realizadas no período 2016-2019 

Acórdão ARI 

Acórdão 1704/2018 Ata 28/2018 – Plenário ANTAQ 

Acórdão 2310/2018 Ata 38/2018 – Plenário ANTAQ 

Acórdão 1383/2019 Ata 21/2019 – Plenário ANTAQ 

Acórdão 3072/2016 Ata 49/2016 – Plenário ANP 

Acórdão 1409/2016 Ata 19/2016 – Plenário ANP 

Acórdão 2333/2016 Ata 35/2016 – Plenário ANATEL 

Acórdão 1868/2016 Ata 28/2016 – Plenário ANEEL 

Acórdão 582/2018 Ata 9/2018 – Plenário ANEEL 

Fonte: Elaboração própria, baseada em informações extraídas dos acórdãos selecionados. 

4.2.1.4 ANOP e temática regulatória 

Constata-se que as ANOP realizadas nas ARI buscaram, em sua grande maioria, 

avaliar determinado gargalo setorial em sua amplitude, sendo avaliadas pelo TCU a eficiência 
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das ARI no uso de suas funções para enfrentar determinado problema, não sendo possível 

isolar, em catorze ANOP (41%), função regulatória ou temática específica sobre a qual o 

controle se dirigiu, o que guarda coerência com a natureza da ferramenta de controle, destinada à 

avaliação de eficiência de determinada política regulatória em sua integralidade. Foi possível 

identificar, no entanto, que doze (35%) ANOP focaram-se na função fiscalizadora das ARI, 

três (9%) na administração de Fundos e concessão de subsídios, três (9%) na qualidade dos 

serviços regulados e duas (6%) em questões tarifárias. 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição de ANOP por assunto 

Fonte: Elaboração própria, baseada em informações extraídas dos acórdãos selecionados. 

4.2.1.5 ANOP e alternância de poder 

Dada a posição institucional privilegiada do TCU, a natureza técnico-política do 

preenchimento dos cargos de Ministro e a estreita relação constitucionalmente prevista entre 

parlamento e TCU, seria possível vislumbrar uma hipotética existência de mudanças no 

comportamento do TCU frente à alternância de poder no governo central. Entretanto, a análise 

da quantidade de trabalhos realizados frente à alternância de comando do governo central não 

permitiu chegar a resultados conclusivos, visto que para este tipo de análise seria necessário um 

período mais amplo de avaliação. Algumas observações, porém, são merecedoras de registro, 

dentre elas o fato de que durante o governo da Presidenta Dilma Roussef, foram realizadas 

treze ANOP (38%), contra oito (23%) no governo do Presidente Lula, sete (21%) no governo do 

Presidente Michel Temer e cinco (15%) no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.  
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Quadro 4 - Distribuição das ANOP por Governo 

Governo Quantidade 

2000-2002 (FHC) 5 

2003-2010 (Lula) 8 

2011-2016 (Dilma)(1) 13 

2016-2018 (Temer) 7 

Fonte: Elaboração própria, baseada em informações extraídas dos acórdãos 

selecionados. 

(1) Até 31 de agosto de 2016, quando o mandato da Presidenta da República 

Dilma Roussef foi cassado em processo de impeachment. 

 

Salta aos olhos, também, o fato de que mais de um quinto dos trabalhos foi realizado 

durante o governo do Presidente Michel Temer, governo que durou menos de dois anos, portanto 

oito por cento do tempo analisado, um período que foi precedido por um momento de crise 

institucional que culminou no impeachment da Presidenta Dilma Rouseff e na assunção do 

cargo de presidente pelo seu vice (Michel Temer). Fato esse que pode justificar também o 

grande número de trabalhos no governo da Presidenta Dilma Roussef. 

Outro fato que chama atenção é o interesse do TCU pela ANTAQ, despertado neste 

período. De 2016 a 2019, foram realizados três ANOP nesta ARI. Tal interesse é contemporâneo 

à deflagração do chamado “inquérito dos portos”446, no qual o Presidente Michel Temer foi 

alvo de investigação conduzida pela Procuradoria-Geral da República. Juntamente com o mau 

posicionamento no ranking de governança, esse fato pode ter contribuído para o novel interesse 

do TCU na ANTAQ. 

 

Quadro 5 - ANOP executadas na ANTAQ no período 2016-2019 

Acórdão ARI 

Acórdão 1704/2018 ANTAQ 

Acórdão 2310/2018 ANTAQ 

Acórdão 1383/2019 ANTAQ 

Fonte: Elaboração própria, baseada em informações extraídas dos 

acórdãos selecionados. 

 

Observada a distribuição, ao longo dos anos, dos trabalhos nas ARI, somente a 

ANTAQ apresenta este grau de concentração, se considerado o fato de que da sua criação 

(2001) até o ano 2017 somente dois trabalhos haviam sido executados e de que os três 

trabalhos foram julgados em período inferior a um ano (25/07/2018; 02/10/2018; 12/06/2019). 

As demais ANOP realizadas nas ARI não apresentam tal concentração em tão curto espaço de 

 
446 Para saber mais sobre, ver em: iG SÃO PAULO. PF indicia Temer por corrupção, lavagem e organização 

criminosa. Último Segundo, 16 out. 2018. Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-

10-16/inquerito-dos-portos-temer-pf.html>. Acesso em: 05 out. 2019. 
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tempo, porém algumas observações são cabíveis: cinco (55%) das nove ANOP realizadas na 

ANP foram executadas durante o governo da presidenta Dilma Roussef, sendo três no período 

2012-2013 e duas no período 2015-16; três (43%) das sete ANOP realizadas na ANATEL, a 

maioria em um mesmo governo, foram realizadas no governo do presidente Lula; as três 

auditorias realizadas na ANAC foram realizadas no governo da Presidente Dilma Roussef. Foi 

possível observar uma distribuição heterogênea na realização de ANOP nas ARI frente a 

alternância do cargo de Presidente da República, entretanto, não foi possível vislumbrar, com 

exceção do caso da ANTAQ, hipóteses justificadoras para tal fato.447  

4.2.1.6 ANOP: iniciativa e relatoria 

Os trabalhos do TCU, dentre os quais a ANOP, podem ser promovidos por iniciativa 

do TCU ou a pedido do Congresso Nacional.448 Observa-se que trinta e duas (92%) auditorias 

foram realizadas por iniciativa do próprio TCU, enquanto duas (8%) foram realizadas por 

pedido do Parlamento. Observou-se que, em grande parte dos Acórdãos, houve deliberação no 

sentido de encaminhar os resultados ao Congresso Nacional. Os trabalhos de ANOP 

realizados a pedido do parlamento materializaram-se nos acórdãos 584/2014 (ANAC) e 

2683/2016 (ANVISA). 

No que se refere à distribuição por Ministros Relatores, constatou-se que os Ministros 

Bruno Dantas449 (12%) e Ubiratan Aguiar (12%) foram os que mais relataram processos de ANOP, 

com quatro trabalhos cada. Com três trabalhos relatados, encontram-se os Ministros José Mucio 

(9%), Augusto Sherman (9%) e Aroldo Cedraz450 (9%). Os demais relataram dois trabalhos 

ou menos. Importa salientar que, a cada dois anos, é promovido um rodízio451 nas unidades 

jurisdicionadas sob a relatoria de cada Ministro. Entretanto, dado o caráter reservado452 imposto 

pelo Regimento Interno do TCU ao ato que aprova o plano de fiscalização, não é possível verificar 

se foi do Ministro-Relator, ou de outros atores que compõem o TCU, a iniciativa do trabalho. 
 

 
447 A distribuição temporal das ANOP nas demais ARI não apresentou questões merecedoras de registro. 
448 Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU), art. 1.o, II. 
449 A ANOP consignada no Ac. TCU 2683/16-P, relatada pelo Ministro citado, foi realizada a pedido do 

Congresso Nacional. 
450 A ANOP consignada no Ac. TCU 584/14-P, relatada pelo Ministro citado, foi realizada a pedido do 

Congresso Nacional. 
451 Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), art. 150.  
452 Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), art. 244.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument


 125 

 

Gráfico 5 – Distribuição das ANOP por Relator 

Fonte: Elaboração Própria, baseada em informações extraídas dos acórdãos selecionados. 

4.2.1.7 ANOP e deliberações colegiadas 

 

No que se refere ao processo deliberativo do Plenário (seção 2.3.1), o qual participam os 

Ministros, seus eventuais substitutos e os membros do MPTCU, constata-se que os julgamentos 

das ANOP são processos em que há pouca divergência de posicionamento. O MPTCU453 

somente participou em um (3%) processo de ANOP, cujo acórdão resultou, além de outros 

comandos, na aplicação de multas individuais nos diretores da ANTAQ. Trata-se do Acórdão 

n.o 1704/2018, que dada sua relevância será objeto de análise individualizada (seção 4.3.2.1). 

Apenas em dois (6%) julgamentos de ANOP houve manifestação de revisão do voto do 

Ministro-Relator. Identificou-se manifestação de voto revisor nos Acórdãos n.o 2109/2006 

(ANATEL), onde o relator foi vencido, e 1704/2018 (ANTAQ), sendo o revisor o vencido.  

Há, portanto, um evidente consenso entre os Ministros e Membros do MPTCU nos 

processos que julgam ANOP. É possível vislumbrar duas hipóteses: a primeira delas é que 

diante da complexidade das questões tratadas, o silêncio (concordância) seja representativo da 

ignorância (desconhecimento) dos atores acerca das questões ali tratadas, estando o monopólio do 

 
453 O julgamento de ANOP não está entre os processos em que a manifestação do MPTCU é obrigatória, 

conforme art. 81, III, da LOTCU. 
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conhecimento nas mãos da equipe técnica454, por sinal, altamente qualificada; a outra hipótese 

dialoga com o escopo das ANOP, no sentido de que o silêncio é fruto do desinteresse nos 

resultados da ANOP, vez que não trata de casos concretos e que, portanto, não produz impactos 

imediatos, a exemplo dos trabalhos de “desestatização”.  

4.2.1.8 ANOP e os comandos emitidos nos seus julgamentos  

Chega-se aqui ao ponto principal da análise quantitativa, qual seja a identificação da 

emissão de pronunciamentos voltados a propor/impor alterações em questões regulatórias, sejam 

eles recomendações ou determinações. Tratando-se de ANOP, cujo escopo dos trabalhos 

direciona-se, em regra, às atividades finalísticas das ARI, era de se esperar que ao menos 

fossem emitidas recomendações para aprimoramento da execução das funções regulatórias. 

Determinações, como foi visto na seção 2.2.2.1, tem caráter cogente e são reservadas à 

correção de ilegalidades, sendo, em tese, resultado de uma atividade residual do TCU no 

âmbito das ANOP. Porém, os resultados, apesar de apresentarem um quantitativo de 

recomendações superior ao de determinações, indicam que a emissão de determinações não é 

residual. Foram cento e trinta e sete (38%) determinações, frente às duzentos e vinte (62%) 

recomendações emitidas. 

 

 

Gráfico 6 - Recomendações e determinações emitidas 

Fonte: Elaboração Própria, baseada em informações extraídas dos acórdãos selecionados. 

 
454 Apesar de não ter sido escopo deste trabalho avaliar a deferência do plenário do TCU à sua área técnica, 

alguns trabalhos acadêmicos observaram esta questão. Ver em: MERLOTTO, Nara Carolina. A atuação do 

Tribunal de Contas da União sobre as agências reguladoras. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. p.163.  
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Em todas as ANOP avaliadas foram constatadas emissões de recomendações e/ou 

determinações. Observa-se que a emissão de determinações também é uma característica 

padrão das ANOP realizadas em ARI, estando presentes em vinte e nove (85%) ANOP. 

 

 

Gráfico 7 - Quantidade de ANOP com pronunciamentos 

Fonte: Elaboração Própria, baseada em informações extraídas dos acórdãos selecionados 

4.3 A atuação do TCU no exame de questões regulatórias: uma análise empírica 

4.3.1 Operacionalizando a interferência 

Sendo a ANOP técnica que busca avaliar economicidade e legitimidade, por intermédio 

dos parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade, de determinada escolha (seção 2.3.2), no 

exercício de controle em dimensão colaborativa (seção 2.2), não seria um resultado inicialmente 

esperado a identificação de ilegalidades (descumprimento frontal a um dispositivo legal) e, 

consequentemente, a emissão de determinações no âmbito do julgamento pelo TCU das 

ANOP (seção 2.3.2.4). Entretanto, não parece razoável sustentar que, mesmo que no manejo 

de instrumento destinado a aferir a qualidade do resultado, eficiência, o TCU ao se deparar 
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com determinada ilegalidade não possa exercer sua prerrogativa constitucional, sendo este um 

dever funcional de seus membros.  

Em que pese a possibilidade de emissão de determinações no âmbito das ANOP, 

devem existir limites claros a atuação do TCU (seção 2.2.2.1), de maneira que sua atuação 

esteja em conformidade com dois parâmetros: o primeiro deles se refere às prerrogativas 

conferidas pela Constituição ao TCU; o outro ao espaço reservado à escolha discricionária das 

ARI pela legislação. No capítulo 3, foram analisadas as teses propostas pela doutrina 

referentes aos limites de atuação do TCU junto às ARI, das quais se escolhe a interpretação 

que restringe sua atuação com poderes cogentes à correção de ilegalidades (seção 3.3.2), de 

qualquer tipo455, conforme dispõe o artigo 71, IX, da Constituição. 

Com essas premissas, é que, a seguir, buscar-se-á analisar as determinações do TCU, 

de modo a aferir se sua atuação está circunscrita à sua competência constitucionalmente 

autorizada, aos seus limites, e, se, de algum modo, interfere no espaço reservado à 

discricionariedade das ARI para tratar das questões regulatórias. 

4.3.1.1 Determinações do TCU: uma proposta de classificação 

Visto que o elemento autorizador para atração da competência do TCU para emissão 

de determinações dirigidas às ARI é a ocorrência de ilegalidade, resta saber: como aferir se 

uma determinação visou corrigir uma ilegalidade? A resposta se encontra na Resolução TCU 

n.o 265/2014, citada em diversos acórdãos sob exame e que constitui o parâmetro do TCU 

para elaboração de seus pronunciamentos. Dispõe o art. 2.o, II, do citado normativo que as 

determinações devem trazer, além do fundamento legal atrativo da competência do TCU, o 

 
455 Neste sentido, WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e 

sua vocação para a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa 

administração pública no Brasil. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. p.298-304; ver tb: MENDONÇA, José Vicente Santos de. 

A propósito do controle feito pelos Tribunais de Contas sobre as agências reguladoras: em busca de alguns 

standards possíveis. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v.10, n.38, p.147-164, 

abr./jun. 2012. p.162-163.  

 Em sentido contrário, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara entendem que a atuação do TCU para 

corrigir ilegalidades deveria se restringir à ilegalidades de caráter financeiro. Ver em: SUNDFELD, Carlos 

Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos Tribunais de Contas: possibilidades e 

limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 

2013. p.179. 
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“normativo, a legislação ou a jurisprudência” descumprida.456 Portanto, ao TCU cabe o ônus 

de indicar o dispositivo legal infringido.  

Logo, o ponto de partida para verificação da regularidade da atuação do TCU no exame 

dos atos praticados pelas ARI é a indicação do “normativo, legislação ou jurisprudência 

descumprida”. Adotar-se-á, portanto, uma acepção restritiva de caracterização de ilegalidade. 

Determinações sem indicação de Fundamento Legal 

Contrario sensu, dada a natureza cogente das determinações expedidas pelo TCU, 

cujo inadimplemento suscita a aplicação de sanções, sendo o descumprimento de dispositivo 

legal elemento que autoriza a atuação do TCU e dada a necessidade de motivação de suas 

decisões, prevista na Resolução TCU n.o 265/2014, considera-se relevante identificar, 

sistematizar e analisar os casos em que o TCU emitir determinações sem indicar o dispositivo 

legal descumprido.  

Não se identificou na doutrina analisada neste trabalho, referências a esta espécie de 

ocorrência, entretanto, da análise preliminar dos dados constantes da tabulação de informações 

dos acórdãos sob exame já foi possível identificar esta ocorrência, cujo significado será 

buscado na seção 4.3.2, destinada à análise qualitativa dos dados.  

Ademais, o instrumento destinado à indicação de melhorias para o tratamento de 

questões que não decorrem do descumprimento de dispositivo legal é a recomendação, que 

não goza de coercibilidade. 

Por outro lado, a mera indicação de dispositivo legal infringido não legitima a atuação do 

TCU, devendo haver relação direta entre a determinação expedida e o comando prescrito no 

dispositivo indicado, sob pena de se ampliar demais o escopo de atuação do TCU, 

autorizando-o a emitir determinação no espaço destinado a discricionariedade das ARI. 

Determinações fundamentadas em princípios e conceitos jurídicos abstratos  

Conforme observado na seção 3.4.1, parte da doutrina faz referência ao uso 

indiscriminado pelo TCU de conceitos jurídicos abstratos e princípios como fundamento de seus 

apontamentos.457 No próprio TCU, embora seja voz minoritária, há quem defenda a 

necessidade de limitar a atuação do TCU ao que a lei prescreve, não sendo possível a emissão de 

 
456 Ac. TCU 0410/13-P. A identificação de circunstância potencialmente lesiva ao erário autoriza o Tribunal a 

expedir determinação saneadora fundamentada no princípio constitucional da economicidade, não havendo 

necessidade de embasar sua deliberação em dispositivos legais específicos. 
457 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p.180 e 205. 
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determinações baseada em princípios e valores abstratos, sob pena de “alargar indevida e 

demasiadamente a injunção deste Tribunal”458 sobre a esfera de discricionariedade das ARI, 

privilegiando suas escolhas em detrimento das escolhas das ARI e, consequentemente, 

interferindo nas questões regulatórias.  

Assim, também se considera relevante identificar, sistematizar e analisar os casos em 

que o TCU emitiu determinações meramente alicerçadas em conceitos abstratos. Neste sentido, 

determinações exclusivamente fundamentadas em princípios e valores abstratos, e, em expressões 

imprecisas, a exemplo de “ordenamento jurídico, “legislação”, “direito”, “princípios 

constitucionais”, serão classificadas.  

Determinações sustentadas em dispositivos abertos das leis-quadro 

Assim como a fundamentação de determinações baseadas em valores abstratos denotam 

uma possível interferência na competência das ARI pelo TCU, a fundamentação em dispositivos 

abertos das leis-quadro das ARI parece operar no mesmo sentido. É que, conforme tratado na 

seção 3.4.1.1, uma atuação do TCU neste sentido não seria desejável, dada a abstração dos 

comandos previstos nas leis-quadro das ARI e a exclusividade de competência das ARI. 

Portanto, à similaridade da impossibilidade de o TCU emitir determinações baseadas 

em valores abstratos e princípios jurídicos abertos, entende-se relevante identificar, sistematizar 

e analisar os casos em que o TCU emitiu determinações baseadas em dispositivos abertos das 

leis-quadro das ARI.  

*** 

As determinações que não se incluam neste critério de “filtragem” serão consideradas 

como caracterizadores de uma zona de incerteza acerca da atuação legítima ou não do TCU, 

uma vez que não serão objeto de análise, sendo essa uma possível limitação aos resultados desta 

pesquisa. Entretanto, a análise qualitativa não deixará de relatar a existência de resultados 

representativos de eventuais padrões de atuação merecedores de destaque.  

 
458 Ac. TCU 600/19-P. A sustentação jurídica da realização de determinação em face dos princípios da 

legalidade e da eficiência não deve se dar ao ponto de impor aos órgãos e entidades públicos obrigações não 

previstas em lei ou normativo, sob pena se alargar indevida e demasiadamente a injunção deste Tribunal 

sobre aqueles órgãos/entidades. 
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Determinações que prescrevem “como fazer” 

Como abordado na seção anterior, encontram respaldo na missão constitucionalmente 

atribuída ao TCU, para seu exercício em dimensão colaborativa, as recomendações de qualquer 

espécie, por não possuírem caráter vinculante, e as determinações destinadas à correção de 

descumprimento frontal da legislação. Portanto, os pronunciamentos que não se enquadraram 

nesta lógica serão objeto de identificação, sistematização e análise neste trabalho, visto que 

podem sugerir, a um só tempo, uma atuação do TCU fora de seus limites constitucionalmente 

previstos e uma interferência nas questões regulatórias.  

Adicionalmente, da observação dos dados tabulados, permitiu-se identificar padrões 

na elaboração das determinações enquadráveis nas propostas de classificação anteriormente 

tratadas, sendo possível distribuí-las em dois grupos: as que dizem “o que fazer” e as que 

dizem “como fazer”. Isto sugere a existência de diferentes graus para a interferência do TCU 

nas questões regulatórias. 

Não à toa, a Resolução TCU n.o 265/2014 indica que a determinação deve evidenciar 

“o que” deve ser aperfeiçoado ou corrigido e não “como fazer”. Neste caso, é uníssona a 

jurisprudência do TCU no sentido de que “sob pena de ferir o princípio da discricionariedade 

dos atos administrativos”459 “a escolha da melhor solução”460 a ser adotada para cumprimento 

das determinações é de competência do gestor público. Nesse caso, o próprio TCU, que como 

visto no capítulo 3, se reconhece uma competência de espectro mais amplo do que a doutrina 

o atribui para a atuação junto as ARI, se impõe um limite claro, qual seja o de não interferir 

diretamente na maneira como os gestores cumprirão suas determinações. A relevância de se 

tentar graduar as determinações é demonstrar que, ao menos um grupo destas determinações, 

não aderem nem à jurisprudência, doutrinariamente associada como caracterizadora de uma 

atuação expansiva, do próprio TCU. 

Determinações para fins de acompanhamento posterior do TCU 

Uma última classificação, refere-se às determinações para encaminhamento de 

informações e promoção de estudos, aqui chamadas de determinações para fins de 

acompanhamento posterior do TCU, merecendo análise destacada em face da quantidade de 

 
459 Ac. TCU 1614/19-P. 
460 Ac. TCU 0906/15-P. 
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ocorrências observadas no universo de pesquisa e da existência de doutrina461,462 que sustenta 

ser ela uma estratégia relevante da atuação do TCU. De antemão, foi possível identificar três 

subespécies recorrentes, e igualmente relevantes, para classificar esse tipo de determinação; são 

elas as determinações voltadas à de apresentação de plano de ação para atendimento aos 

comandos emitidos pelo TCU, de apresentação de estudos complementares destinados a 

justificar escolhas regulatórias, feitas ou por fazer, e de submissão prévia de alterações 

promovidas pelas ARI em função dos resultados da ANOP. 

Portanto, para fins de aplicação do teste empírico, as determinações serão 

classificadas em: “1. sem indicação de Fundamento Legal”; “2. fundamentadas em princípios 

e conceitos jurídicos abstratos”; “3. sustentadas em dispositivos abertos das leis-quadro”; 

“4. que prescrevem ‘como fazer’”; e “5. para fins de acompanhamento posterior do TCU”, essas 

subdivididas de acordo com seu objeto, qual seja a: “5.1. apresentação de plano de ação”, a 

“5.2. apresentação de estudos complementares” e a “5.3. submissão prévia” de alterações 

promovidas pelas ARI.  

4.3.2 A constatação empírica 

Adotados os parâmetros previamente estabelecidos na seção antecedente, chega-se 

aos resultados do teste de verificação da hipótese que sustenta uma possível interferência do 

TCU na autonomia decisória das ARI, que serão a seguir estruturados de maneira a permitir 

elaborar análises qualitativas dos padrões quantitativamente identificados. A análise da 

completude das ANOP realizadas nas ARI permite que sejam testadas algumas hipóteses463, para 

as quais a doutrina jurídica ainda não testou empiricamente, cuja análise se restringiu a questões 

 
461 Gustavo Pereira identificou como estratégia do TCU o questionamento da motivação das ARI. (PEREIRA, 

Gustavo L. M. O TCU e o controle das agências reguladoras de infraestrutura: controlador ou regulador? 

Dissertação (Mestrado) – Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, São Paulo, 2018. p.163).  
462 O professor André Rosilho indica que o uso de determinações para encaminhamento de plano de ação para 

recomendações acaba por conferir um caráter cogente às recomendações, igualando-as, na prática, às 

determinações, conferindo caráter “fungível” aos institutos. (ROSILHO, André. Tribunal de Contas da 

União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p.340-344). 
463 Os resultados do teste proposto permitem adicionalmente testar as seguintes hipóteses aventadas na doutrina: 

1 - o uso de conceitos jurídicos abstratos, princípios jurídicos e arranjos interpretativos como fundamento 

para emissão de determinações; 2- o uso de dispositivos abertos das leis-quadro das ARI como fundamento 

para emissão de determinações; 3 - a equiparação de recomendações às determinações; 4 - a emissão de 

determinações não fundamentadas em ilegalidades; e 5 – a emissão de determinações de encaminhamento de 

plano de ação para recomendações. 



 133 

qualitativas ou cujas conclusões doutrinárias restringiam-se a determinado setor regulado. Os 

resultados devem ser analisados considerando a natureza ampla do escopo das ANOP.  

Da aplicação do teste proposto, chegou-se ao seguinte resultado464: (a) Vinte e sete por 

cento (27%) das determinações se enquadram nas categorias “1. sem indicação de 

Fundamento Legal”; “2. fundamentadas em princípios e conceitos jurídicos abstratos”; “3. 

sustentadas em dispositivos abertos das leis-quadro”. Quatro por cento (4%) foram 

subclassificadas e consideradas como determinações que “4. que prescrevem ‘como fazer’”; (b) 

cinquenta por cento (50%) das determinações se enquadram como determinações para “fins de 

acompanhamento posterior” do TCU. 

Os resultados do teste horizontal, exposto na seção 4.2.1, demonstram que o TCU, 

em alguma medida, interfere nas competências cuja lei exclusivamente destinou às ARI, 

mediante a autoampliação dos poderes a ele atribuídos pela Constituição. Entretanto, é na análise 

vertical das determinações que será possível cotejar as informações constantes dos comandos 

emitidos e a fundamentação constante dos votos e do relatório da equipe técnica, com as 

competências atribuídas legal e doutrinariamente às ARI e ao TCU, e, assim, buscar 

significado substantivo para a distribuição dos resultados entre as 

classificações/subclassificações propostas neste teste empírico. A análise se debruçará sobre 

as determinações consideradas relevantes, dada sua relevância e criticidade, sendo buscado 

nos acórdãos informações que as dão sentido, não sendo intenção deste trabalho a exaustão de 

todas as questões abordadas nos julgamentos selecionados. 

4.3.2.1 Interferência nas questões regulatórias465 

A expansão da atuação do TCU por meio da auto interpretação de suas prerrogativas 

(seção 3.4), consignada em sua jurisprudência, vem legitimando o TCU para emissão de 

determinações para questões que vão além da ilegalidade, colocando-o como uma instituição 

sem limites claros. Trinta e sete determinações (27%) parecem se enquadrar nesta hipótese, 

estando presentes em treze acórdãos (38%). Significa dizer que em mais de um terço das 

ANOP efetuadas em ARI, o TCU emitiu determinação que não parece atender aos limites de 

 
464 23% das determinações se encontram em zona de incerteza, para as quais, dentro dos parâmetros eleitos para 

esta pesquisa, não é possível identificar regularidade, nem irregularidade, na atuação do TCU, nos moldes 

impostos pela CF. 
465 As determinações classificadas neste item constam de detalhamento disponível nos anexos deste trabalho. 
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sua atuação impostos pelo direito, sugerindo uma interferência fora dos padrões previstos 

constitucionalmente para sua atuação. Em dezesseis determinações (12%), o TCU indica 

dispositivo legal, abstrato ou incompleto, constante das leis de criação das ARI, cuja 

concretização cabe às ARI. Em outras vinte e uma determinações(15%), o TCU sequer 

indicou a existência de ilegalidade a ser corrigida, elemento atrativo de sua competência 

constitucional. É como se sua competência para emissão de comandos não se sujeitasse a 

nenhuma espécie de limite. Ainda que se tratasse de ato passível de melhorias, no qual a 

opção regulatória fosse considerada pelo TCU como inadequada, mas não ilegal, o comando 

cabível seria a recomendação, posto que não é cogente e que se destina a colaborar com a ARI 

na promoção de melhorias. Sua incompetência para emissão de determinações nessas 

matérias, sem a adequada caracterização da ocorrência de ilegalidade, retira-lhe os meios para 

promover os fins que, porventura, fossem justificáveis. Aparenta, portanto, que o TCU impõe, 

ao invés de sugerir, suas preferências às da ARI, a quem foi reservada a atribuição de regular 

determinado mercado.  

Seis ARI (55%) receberam determinações dessas espécies, sendo a ANATEL (15), a 

ARI que recebeu o maior número de determinações desse tipo. Seguida por ANTT (14), 

ANEEL (5), ANTAQ (3), ANM (2) e ANP (1).  

A seguir será promovida uma avaliação qualitativa das determinações classificadas, que 

se destacam pela sua criticidade, e, que, portanto, são merecedoras de análise aprofundada. 

Cumpre ressaltar, que será promovido um detalhamento das questões materiais de maneira 

sintética, sem a pretensão de exaurir as questões regulatórias envolvidas, voltadas tão-somente 

à caracterização da potencial interferência do TCU nas questões de competência das ARI, sem 

o compromisso de aportar juízos detalhados acerca da razoabilidade da atuação do TCU.  

Determinações sem indicação do dispositivo legal infringido 

Como observado na seção 2.2.2.1, a Resolução TCU n.o 265/2014, estatuto que 

regulamenta a emissão de atos de comando pelo TCU, estabelece parâmetros para emissão de 

determinações, dentre eles a necessidade de indicação do dispositivo legal objeto de 

descumprimento por parte das unidades jurisdicionadas do TCU. Tal parâmetro não é norma 

destinada ao cumprimento de mera formalidade, encontra azo na sua missão constitucional de 

assinar prazo para correção de ilegalidades. Entretanto, em vinte e uma determinações (15%), 

presentes em dez acórdãos (29%), o TCU sequer indicou fundamento legal ou principiológico 
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que justifique sua competência para determinar às ARI a tomada de determinada medida, como 

se lhe coubesse uma função de “revisor de práticas” regulatórias em geral”466.  

Destaca-se, pela quantidade reiterada de vezes em que aparece como fundamento das 

determinações emitidas pelo TCU sem indicação do dispositivo legal infringido pelas ARI, o 

assunto referente à promoção da Transparência de determinados atos das ARI467. Entretanto, 

pela criticidade e relevância, destacam-se as determinações voltadas a imposição às ARI de 

mudanças nas suas Estratégias (escolhas) e nos seus Procedimentos. Ao impor, ou ao menos 

tentar impor, sua visão, o TCU está se colocando claramente no papel de regulador do 

mercado, como se sua escolha fosse melhor que a escolha da ARI. As decisões 

fundamentadas no entendimento de que o regulador não escolheu a melhor dentre as 

estratégias possíveis468, ou na qualidade da regulação, são as que mais chamam atenção, por 

tratarem de questões mais concretas, não encontrando amparo, nem na parcela da doutrina 

que, pragmaticamente, tenta harmonizar a atuação do TCU nas ARI.469 Entretanto, são as 

decisões que se fundamentam na discordância do TCU com os procedimentos adotados pelas 

ARI que tendem a gerar maiores repercussões na seara regulatória, visto que, uma vez 

implementada a determinação exarada pelo TCU, cujo objeto é abstrato, essa delineará, 

doravante, a rotina do regulador, que estará limitado pelos procedimentos e normas “escolhidos” 

pelo TCU. 

Estratégias Regulatórias.470 Assim entendidas as questões inerentes à escolha 

adotada pelo regulador destinada a endereçar soluções para problemas do mercado regulado. 

É o caso das determinações que tiveram foco exclusivo em determinada opção regulatória 

específica. Exemplo de decisão fundamentada na insatisfação com a (a) estratégia escolhida 

pelo regulador, o Ac. TCU 582/18-P tratou do julgamento de ANOP destinada a avaliar a 

efetividade do Sistema de Bandeiras Tarifárias utilizado na conta de energia elétrica. A equipe 

 

466 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. p.317. 
467 Pertencem a esta categoria os seguintes pronunciamentos: Ac. TCU 3311/15-P (9.2.4.1.1; 9.2.4.1.2; 9.2.5; 

9.2.6); Ac. TCU 582/18-P (9.2.1; 9.2.2). 
468 O Professor Eduardo Jordão aponta para o risco de o controlador, ainda que em ambiente de incerteza, 

substituir as escolhas das ARI pelas suas; assim diz o autor: “Intui-se que, nestes casos, o controle deve ser 

moderado, para evitar que as prognoses realizadas pelo administrador sejam substituídas por prognoses 

igualmente incertas do fiscalizador.” (JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação 

não publicados: controlador ou administrador? Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo 

Horizonte, v.12, n.47, p.211, out./dez. 2014). 
469 Ver em: MENDONÇA, José Vicente Santos de. A propósito do controle feito pelos Tribunais de Contas 

sobre as agências reguladoras: em busca de alguns standards possíveis. Revista de Direito Público da 

Economia, Belo Horizonte, v.10, n.38, p.162, abr./jun. 2012. 
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técnica concluiu, em denso relato, pela ineficiência da medida regulatória frente aos objetivos 

inicialmente previstos. Constatou a “Ausência de comprovação das Bandeiras Tarifárias como 

mecanismo efetivo de modulação do consumo de energia elétrica”. Em síntese, sustenta o 

relatório que inexiste comprovação de que a medida regulatória promoveu a resposta prevista, 

qual seja a reação do consumidor final diante da variação do preço da energia elétrica, como 

forma de conferir segurança ao sistema elétrico nacional. Sustenta, ainda, que o objetivo 

perseguido pela regulação seria outro que não o declarado, dentre eles a geração de caixa para 

as empresas distribuidoras. E indica que o modelo regulatório, a quem os técnicos atribuem a 

natureza de regulação por custos, seria inadequado, propondo solução diversa da escolha 

promovida pelo regulador. Importa salientar que, nos termos do artigo 3.o, XI, da Lei 

n.o 9.427/96471, a homologação das tarifas de energia elétrica é atribuição da ANEEL. 

Entretanto, o endereçamento dado pelo TCU ao diagnóstico da equipe técnica foi 

determinar472 o realinhamento do sistema de bandeiras tarifárias aos objetivos captados pela 

equipe técnica e a avaliação de adoção de metodologia diversa da já adotada pela ANEEL, 

competente para tanto.  

Outro caso paradigmático cuja análise se fundamenta na discordância em relação à 

escolha da estratégia adotada pela ARI, e que não resta apresentado o fundamento legal 

inadimplido pela ARI, está consignado no Ac. TCU 1926/04-P, que julgou a ANOP realizada na 

ANTT com objetivo de avaliar a “regulação dos serviços públicos relativos ao transporte 

rodoviário internacional e interestadual de passageiros”. Consta do relatório da equipe técnica 

o entendimento de que a estratégia adotada pela ANTT, consignada na Res. ANTT 18/2002, 

ao proibir participação de pessoas físicas e consórcios na prestação de determinados serviços 

de transporte imporia restrições a entrada de novas empresas no setor. À ANTT foi 

legalmente atribuída a missão de, nos termos do artigo 20, I, b, da Lei n.o 10.233/2001, regular 

 
470 Pertencem a esta categoria os seguintes pronunciamentos: Decisão 215/2002 (8.1.3) e os Ac. TCU 1926/04-P 

(9.7.2) e Ac. TCU 582/18-P (9.1). 
471 Cf. excerto da Lei: “XI - estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às concessionárias e às 

permissionárias de distribuição, inclusive às cooperativas de eletrificação rural enquadradas como 

permissionárias, cujos mercados próprios sejam inferiores a 700 GWh/ano, e tarifas de fornecimento às 

cooperativas autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos, operacionais e a estrutura dos 

mercados atendidos”. 
472 Cf. excerto do acórdão: “9.1. determinar ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia 

Elétrica, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, que, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, promovam o realinhamento do Sistema de Bandeiras Tarifárias aos reais objetivos almejados 

para a política, estejam ou não entre eles a atual e notória intenção de repassar custos tempestivamente para 

os consumidores de forma a não impactar no fluxo de caixa das distribuidoras, e o ainda não evidenciado 

propósito de promover uma resposta efetiva do consumo frente às variações dos cenários de geração, 

avaliando de forma fundamentada, no caso de confirmação desse segundo objetivo, a pertinência de se 

passar a adotar alguma metodologia de regulação por incentivos, ainda que de forma combinada com outra 

de regulação por custos”. 



 137 

a prestação de serviços, harmonizando interesses dos players do setor; a despeito da 

competência legal exclusiva da ANTT, o TCU determinou473 que, por promover concentração 

do setor, a ANTT revisse a redação de seu normativo para que não houvesse restrição a 

entrada de interessados que não prestem serviço de transporte de passageiros.  

Em ambos os casos é possível observar três pontos em comum: o primeiro deles 

refere-se à emissão de determinação para prestigiar sua escolha em detrimento da escolha da 

ARI, como se regulador fosse; o segundo trata da identificação no discurso do TCU, tanto no 

relatório da equipe técnica quanto no voto dos relatores, de uma predileção pela defesa de 

interesses dos usuários de serviços públicos, como se a ele fosse incumbida missão de tutelar 

direitos dos consumidores, desconsiderando a existência da pluralidade de interesses 

colocados no jogo regulatório; o terceiro, e último, se refere ao caráter simplista com que a 

equipe técnica enxerga os efeitos de determinada regulação, como se existisse escolha 

regulatória perfeita, da qual não restariam prejudicados (potenciais agentes excluídos do 

jogo), da qual haja completa previsibilidade dos resultados (resposta dos consumidores às 

bandeiras) e da qual não resultem externalidades (aumento de arrecadação das distribuidoras). 

Procedimentos Regulatórios.474 Por procedimentos consideram-se os parâmetros 

concretos, baseados ou não em regulamentação interna da ARI, destinados ao trato das 

questões regulatórias. A definição dos procedimentos a serem adotados para concretizar suas 

funções regulatórias se insere na autonomia decisória das ARI (seção 1.2), incumbida de 

escolher os meios para a consecução de seus fins. Por terem a capacidade de reverberar de 

maneira permanente na atuação das ARI, são críticas as determinações do TCU voltadas à 

alteração de procedimentos. 

 O Ac. TCU 513/18-P é representativo do uso do argumento da ausência de 

procedimentos como fundamento para emissão de determinação. Trata de ANOP realizada na 

ANM com objetivo de “conhecer a estratégia governamental e os riscos envolvidos na 

exploração e na comercialização do mineral nióbio”, onde a equipe de auditoria constatou a 

inexistência de procedimentos (normas regulamentares) destinados à organizar a fiscalização 

dos royalties da exploração do nióbio. Fato que se mostra relevante é que, durante a execução da 

auditoria, a entidade que cuidava da questão, o Departamento Nacional de Produção Mineral 

 
473 Cf. excerto do acórdão: “9.7.2. reveja a redação dada ao inciso II do § 3.o do art. 15 da Resolução ANTT 

n.o 18/2002 de forma a não restringir a participação no processo licitatório de interessados que, apesar de 

não prestarem serviço de transporte de passageiros, comprovem a disponibilidade de quadro profissional 

apto para a prestação do serviço, pois tal dispositivo, na forma que consta no citado normativo, restringe a 

concorrência no certame licitatório e promove a concentração do setor”. 
474 Pertencem a esta categoria os seguintes pronunciamentos: Ac. TCU 3311/15-P (9.2.2.1; 9.2.2.2); Ac. TCU 

513/18-P (9.1.1;9.1.2); Ac. TCU 3137/11-P (9.3); Ac. TCU 1704/18-P (9.1.1); Ac. TCU 1926/04-P (9.7.6;9.7.9)  
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(DNPM), foi extinta, dando lugar a criação da ANM, que nos termos do artigo 2.o, XII, da Lei 

n.o 13.575/2017, assumiu as atribuições objeto da ANOP. Foram emitidas determinações para 

sanar os apontamentos da equipe técnica. O fato de a ANM sequer ter tido tempo de se auto 

organizar e, consequentemente, estruturar seus procedimentos induziu o Ministro Relator da 

ANOP à dilação do prazo para cumprimento da determinação. Entretanto, sequer foi aventada 

a possibilidade de emissão de recomendação para deixar que o novo ente criado, sem os 

vícios do anterior, pudesse, livremente, exercer seu mister. O TCU, para o fim apontado, 

emitiu duas determinações475 direcionadas à instituição de normativos voltados à fiscalização 

da arrecadação dos royalties provenientes da extração de nióbio e estipulou parâmetros para 

sua execução, qual seja a exigência de que a seleção dos empreendimentos a serem 

fiscalizados fossem observados critérios de “relevância e materialidade”, “oportunidade da 

fiscalização” e “risco”, que fosse elaborada “padronização de procedimentos” de caráter 

“vinculante” para suas unidades. Em outras palavras, o TCU determinou à ANM como 

exercer sua atividade fiscalizatória. 

Outro caso, retratado no Ac. TCU 1926/04-P, anteriormente contextualizado, foi a 

emissão de determinação476 para que a ANTT promovesse alterações nos padrões contábeis 

aplicáveis às ARI visando possibilitar a distinção nos registros contábeis das atividades de 

transportes de passageiros nacional e internacional. Trata-se de competência da ANTT, inserida 

no artigo 20, II, a, da Lei n.o 10.233/2001, que trata da regulação tarifária, sendo a 

padronização contábil necessária para a perfeita apuração de custos e receitas dos 

concessionários. 

Diferentemente das questões inerentes à estratégia regulatória, dotadas de caráter 

complexo e técnico, é a simplicidade que marca os procedimentos atacados pelo TCU, o que 

pode levar o leitor à crença de que, por não se tratar de matéria de cunho altamente técnico, a 

atuação do TCU, embora ilegal (por não indicar o dispositivo legal atingido pelo procedimento, 

por não se inserir nas competências do TCU e por ser de exclusiva competência da ARI) seria 

 
475 Cf. excerto do acórdão: “9.1. determinar à Agência Nacional de Mineração (ANM), com fulcro no art. 43, 

inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 360 

(trezentos e sessenta) dias, relativamente ao acompanhamento e à fiscalização da arrecadação da Contribuição 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e da outorga de títulos minerários, institua 

normativos específicos que contemplem:9.1.1. critérios claros e objetivos de seleção de empreendimentos 

minerários, considerando as características do setor, de forma a considerar aspectos como relevância e 

materialidade, bem como a oportunidade da fiscalização e o risco de ocorrência de irregularidades, 

utilizando-os no processo de planejamento; 9.1.2. metodologias de elaboração, execução e avaliação das unidades 

executoras das fiscalizações, que utilizem parâmetros quantitativos e qualitativos, prazos, responsabilidades 

e padronização de procedimentos, vinculante aos órgãos internos competentes”. 
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conveniente. Não é, por dois motivos: o primeiro deles seria a incapacidade do TCU em 

antever todos os possíveis efeitos na rotina das ARI de alguma medida procedimental adicional; o 

segundo, relacionado com o primeiro, é que aqueles que conhecem o dia a dia das ARI e que 

melhor podem mensurar os efeitos da adoção de procedimentos são os reguladores. O TCU ao 

fazê-lo dita o modo com as ARI concretizam suas funções. 

*** 

Portanto, os principais argumentos das decisões do TCU que emitiram determinações 

sem indicação de fundamento legal descumprido pelas ARI nos casos em que o TCU emitiu 

determinações orbitaram em função do questionamento da eficiência das Estratégias, dos 

Procedimentos e da Transparência das ARI. 

Determinações com fundamento em normativos abstratos e incompletos477 

Conforme observado na seção 3.4.1, parte da doutrina faz referência ao uso 

indiscriminado pelo TCU de conceitos jurídicos abstratos e princípios como fundamento de seus 

apontamentos478, substituindo o administrador (regulador) na tarefa discricionária de 

concretizar em seus atos os valores abstratos trazidos pelos normativos, privilegiando suas 

escolhas em detrimento das escolhas das ARI. Nenhuma determinação foi classificada neste 

item. Entretanto, acredita-se que as determinações sustentadas em dispositivos abertos das 

leis-quadro, a seguir relatadas, podem ser consideradas subespécies desta classificação  

Questão também abordada anteriormente (seções 3.1 e 3.4.1.1), a abstração, ou 

incompletude, dos comandos previstos nas leis-quadro das ARI  e a exclusividade de competência 

das ARI para concretização dos princípios inteligíveis, colocam o uso de dispositivos 

(abstratos ou incompletos) das leis instituidoras das ARI em condição semelhante à denúncia 

doutrinária. Portanto, aplicado o teste proposto na seção 4.3.1.1, que considera como 

merecedoras de atenção as determinações meramente fundamentadas em dispositivos legais e 

conceitos jurídicos abstratos e/ou incompletos, e, em princípios, tem-se como resultado, o 

seguinte: dezesseis determinações (12%), presentes em cinco acórdãos (15%), enquadram-se 

nesta categoria.  

 
476 Cf. excerto do acórdão: “9.7.6. implante plano de contas uniformizado para as empresas permissionárias, 

estruturado de forma a distinguir os registros contábeis relativos às atividades de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passageiros”. 
477 As determinações classificadas neste item constam de detalhamento disponível no Anexo 3. 
478 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p.180 e 205. 
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Neste tópico, além da análise qualitativa destinada a identificar os fundamentos em 

comum utilizados pelo TCU para emissão desta categoria de determinação, analisar-se-á 

também a existência de liame entre a determinação e o comando legal indicado, e a amplitude 

interpretativa dada pelo TCU a estes comandos, nos casos de maior relevância e criticidade.  

Quatro (12%) ARI tiveram sua autonomia para concretizar os comandos dispostos em 

suas leis instituidoras colocada em xeque. Observa-se que os comandos do TCU vão além da 

mera discordância em relação à determinado ato, eles se direcionam também à emissão de 

determinações para adoção de medidas concretas, cujo liame com o fundamento legal a elas 

atribuído é de difícil observação, dada sua a abstração ou incompletude. Se já passível de 

questionamento uma atuação do TCU que aponta erro em uma escolha feita pelas ARI, o que 

dizer quando o TCU indica qual a escolha correta para concretizar um comando abstrato. 

Como exemplo, a legislação (w) conferiu à ARI a missão de escolher como realizar determinado 

valor (y); imagine que existam cinco opções passíveis de serem adotadas pela ARI: opções 

(a); (b); (c); (d) e (e); e que a ARI escolheu a opção (b); a primeira hipótese é a que o TCU ao 

entender que essa escolha não realiza adequadamente o valor (y), determine à ARI que faça 

outra escolha; a segunda hipótese é o TCU dizer que a escolha (d), ou outra opção qualquer, 

razoável ou não, é a adequada para realizar o valor (y); constatou-se a ocorrência das duas 

hipóteses, ambas inadequadas, mas que merecem ser tratadas isoladamente dada sua importância. 

Não por acaso, situam-se nesta classificação quatro das seis determinações classificadas como 

Determinações que prescrevem “como fazer”, pelas quais iniciar-se-á a análise. 

Determinações que prescrevem “como fazer”479. Retratando a segunda hipótese, a 

Decisão n.o 833/2000, o Ac. TCU 1926/04-P e o Ac. TCU 2109/06-P contém três determinações 

que prescrevem às ARI “como fazer” (seção 4.3.1.1). O primeiro deles determina480 que a 

ANEEL mantenha pelo menos um servidor na função de coordenador da equipe de fiscalização 

das unidades de geração com fundamento no artigo 20, par 1.o, da Lei n.o 9.427/1996481, que 

prescreve que a fiscalização do serviço de geração para o sistema interligado não poderá ser 

 
479 As determinações classificadas neste item constam de detalhamento disponível no Anexo 3. 
480 Cf. excerto do acórdão: “8.3.2. mantenha nas equipes de fiscalização das unidades de geração, de interesse 

do sistema interligado e de transmissão integrantes da rede básica, pelo menos um servidor da Agência, na 

função de coordenador dos trabalhos, em conformidade com o §1.o do art. 20 da Lei n.o 9.427/96”. 
481 Cf. excerto da Lei: “Art. 20. Sem prejuízo do disposto na alínea b do inciso XII do art. 21 e no inciso XI do 

art. 23 da CF Federal, a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos 

serviços e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os Estados e para o 

Distrito Federal visando à gestão associada de serviços públicos, mediante convênio de cooperação. §1.o A 

descentralização abrangerá os serviços e instalações de energia elétrica prestados e situados no território da 

respectiva unidade federativa, exceto: I - os de geração de interesse do sistema elétrico interligado”. (redação 

vigente à época da ANOP). 
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objeto de delegação. O segundo contém determinações482 voltadas à revisão do modelo de 

remuneração e a inclusão de cláusula fundamentadas nos artigos 24, III e 26, I, da Lei 

n.o 10.233/2001483, que tratam, respectivamente, da competência da ANTT para propor os 

planos de outorga e para realizar processo licitatório para os serviços de transporte rodoviário. 

O terceiro traz determinação de reativação de comitê de defesa dos usuários, sustentando-se 

no art. 3.o da Lei n.o 9.572/1997484, que traz um rol de direitos dos usuários dos serviços de 

telecomunicações, dentre os quais não se encontra a exigência de criação de um conselho de 

consumidores. Em comum, as determinações acima expostas não encontram fundamento 

direto nos dispositivos legais indicados, dizem “como fazer” às ARI e prescrevem soluções 

cuja operacionalização cabe às ARI. 

A primeira hipótese materializa-se na determinação485 que exige a regulamentação dos 

“princípios, requisitos e forma de expedição”, observadas isonomia, legalidade e proporcionalidade, 

de medidas cautelares pela ANATEL, sustentada no disposto nos artigos 38 e 127, VI, da Lei 

criadora da ANATEL; razão deste comando encontra fundamento no apontamento da equipe 

 
482 Cf. excerto do acórdão: “9.5. determinar ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transporte 

Terrestres, em vista do disposto no inciso III do art. 24 da Lei n.o 10.233/2001, que: 9.5.1. revejam, para os 

futuros certames licitatórios, o modelo de remuneração vigente, observadas as seguintes premissas:9.5.1.1. 

consideração de uma taxa de remuneração utilizando métodos consagrados na literatura de finanças 

corporativas (usualmente aplicados em outros setores que foram submetidos a alguma forma de delegação de 

serviços públicos ou em avaliação de ativos privatizados) que levem em conta o custo de capital em função 

dos seus diversos componentes de financiamento, bem como os riscos e as particularidades do serviço 

permitido; [...] 9.6. determinar à ANTT, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 24 c/c o inciso I do 

art. 26, todos da Lei n.o 10.233/2001, que para as futuras licitações: 9.6.10. inclua na minuta de contrato a ser 

utilizada em futuras licitações de outorga de permissão cláusula prevendo a rescisão unilateral do contrato, 

em razão da precariedade do instituto, bem como suprimir a previsão de indenização ao permissionário”. 
483 Cf. excerto da Lei: “Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: III – propor 

ao Ministério dos Transportes os planos de outorgas, instruídos por estudos específicos de viabilidade 

técnica e econômica, para exploração da infra-estrutura e a prestação de serviços de transporte terrestre; Art. 

26. Cabe à ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao Transporte Rodoviário:I – publicar os editais, 

julgar as licitações e celebrar os contratos de permissão para prestação de serviços de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passageiros” (redação vigente à época da ANOP). 
484 Cf. excerto da Lei: “Art. 3.o O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: I - de acesso aos 

serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em 

qualquer ponto do território nacional; II - à liberdade de escolha de sua prestadora de serviço; III - de não ser 

discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço; IV - à informação adequada sobre as 

condições de prestação dos serviços, suas tarifas e preços; V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, 

salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas; VI - à não divulgação, caso o requeira, 

de seu código de acesso; VII - à não suspensão de serviço prestado em regime público, salvo por débito 

diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de condições contratuais; VIII - ao prévio 

conhecimento das condições de suspensão do serviço; IX - ao respeito de sua privacidade nos documentos 

de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela prestadora do serviço; X - de resposta às suas 

reclamações pela prestadora do serviço; XI - de peticionar contra a prestadora do serviço perante o órgão 

regulador e os organismos de defesa do consumidor; XII - à reparação dos danos causados pela violação de 

seus direitos”. 
485 Cf. excerto do acórdão: “9.7.7. regulamente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os princípios, os 

requisitos e a forma de expedição de medidas cautelares, em observância aos princípios da isonomia, 

legalidade e proporcionalidade, previstos nos arts. 38 e 127, inciso VI, da Lei 9.472/1997”.  
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técnica do TCU que sugere a inadequação dos critérios utilizados na expedição de algumas 

medidas cautelares, revisitando o juízo feito pela ANATEL nos casos concretos, cuja 

regulamentação, apesar de existente, careceria da harmonização dos princípios acima expostos. 

Os fundamentos legais cujo descumprimento foi atribuído na determinação sob exame tratam 

da enumeração de princípios a serem seguidos pela ANATEL e da garantia ao tratamento 

isonômico aos operadores. Então, por entender que a ANATEL não realizou adequadamente seu 

mister de concretizar os ditames previstos em sua lei criadora, o TCU determinou um 

aprimoramento. O risco aqui visualizado é que as alterações porventura promovidas pela ARI 

sejam lastreadas não nos princípios apontados, mas nos juízos concretos acerca da 

aplicabilidade daqueles princípios efetuado pelo TCU e consignados no relatório da equipe de 

auditoria. 

Destaca-se pela quantidade reiterada de vezes em que aparece como fundamento das 

determinações emitidas pelo TCU dispositivos abstratos das leis quadro das ARI, a 

inconformidade do TCU com Procedimentos utilizados pelas ARI486. Entretanto, pela criticidade 

e relevância, analisar-se-ão somente as determinações voltadas a imposição às ARI de 

mudanças na sua atividade de Fiscalização e nas suas Normas regulatórias. 

Fiscalização. Assim entendidas as atividades de verificação do cumprimento de normas 

e padrões que regem o funcionamento do setor regulado, sejam elas emitidas pela ARI ou não. 

São dois os principais exemplos de comando justificado na discordância com as atividades de 

fiscalização das ARI: o primeiro é a determinação487, constante do Ac. TCU 2333/16-P, que 

prescreve a realização de fiscalizações periódicas em entidade que promove extração de dados e 

cálculos de indicadores de qualidade do sistema de telefonia móvel, regulado pela ANATEL. 

Tal comando teve como fundamento o artigo 19, XI, e 127, X, da Lei n.o 9.472/1997488, que 

conferem à ANATEL a competência para autorizar, fiscalizar e sancionar a prestação de 

serviço em regime privado e prescrevem que a exploração em serviço privado tem por objetivo a 

fiscalização permanente. Neste caso é possível identificar liame entre a determinação e a 

prescrição legal. A fundamentação trazida pela equipe técnica que mencionou que a ANATEL 

 
486 Pertencem a esta categoria os seguintes pronunciamentos: Ac. TCU 3311/15-P (9.2.4.1.1; 9.2.4.1.2; 9.2.5; 

9.2.6); Ac. TCU 582/18-P (9.2.1; 9.2.2). 
487 Cf. excerto do acórdão: “9.7.8. adote, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, ações de fiscalização periódica na 

atuação da Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ), ou de qualquer entidade que venha a substituí-la no 

processo de extração e cálculos dos indicadores de qualidade, buscando mitigar as fragilidades técnicas, 

operacionais e metodológicas existentes no atual processo de medição e divulgação da qualidade de dados 

no SMP, em observância aos arts. 19, inciso XI, e 127, inciso X, da Lei 9.472/1997”. 
488 Cf. excerto da Lei: “Art. 19, XI - expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no regime privado, 

fiscalizando e aplicando sanções [...] Art. 127. A disciplina da exploração dos serviços no regime privado 
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desde 2012, não fiscalizava a entidade aferidora e que existiam relatos de falha nos dados. Não há 

na lei a periodicidade mínima exigível para fiscalizar entidades aferidoras de qualidade; não 

há, também, na lei especificação acerca do que, nem de quem, será objeto de fiscalização da 

exploração de serviço privado. Esses detalhamentos, a estratégia de fiscalização e a periodicidade 

com que ela será efetuada são questões cuja competência para defini-los é da ANATEL. 

Segundo exemplo relevante refere-se à determinação constante do Ac. TCU 1926/04-P, acima 

detalhadamente estudada, que exige a presença de servidor na função de coordenador para 

fiscalizar atividade de geração de energia, sem que houvesse disposição legal neste sentido, e 

cuja competência para este tipo de escolha é da ARI.  

Tais determinações, ainda que pareçam razoáveis, não se fundamentam em ilegalidades, 

não sendo admitido ao TCU a emissão deste tipo de comando; aparenta, a priori, ser um caso 

de recomendação de melhoria. Um possível risco na emissão de determinação deste tipo é 

constranger a ARI a adotar medida que comprometa sua capacidade operacional; quando se 

determina o direcionamento para a ARI executar determinada atividade, há de se lembrar que 

outra atividade provavelmente deixará de ser feita, vez que os recursos são escassos. 

Normas Regulatórias. Aqui entendidos os atos normativos dirigidos à organização do 

setor regulado em sua amplitude. Caso paradigmático, provavelmente a ANOP cujos resultados 

geraram maior repercussão na mídia geral e jurídico-especializada, motivo que exige uma 

análise mais aprofundada, é o enfrentado no Ac. TCU 1704/18-P, que trata do julgamento de 

ANOP que objetivou analisar os principais gargalos de carga “conteinerizada” nos portos da 

região sudeste e que culminou na avaliação da legalidade de ato normativo regulatório que 

estabelece a cobrança da taxa THC 2489, cuja competência de expedição foi estabelecida pelos 

artigos 27, XIV e 20, II da Lei n.o 10.233/2001 à ANTAQ, visto que a equipe técnica 

entendeu ser esta taxa geradora de problemas concorrenciais. 

A taxa THC 2, instituída no final dos anos 1980490, tem sido acusada de promover 

problemas concorrenciais entre os terminais portuários (portos molhados) e os recintos 

 

terá por objetivo viabilizar o cumprimento das leis, em especial das relativas às telecomunicações, à ordem 

econômica e aos direitos dos consumidores, destinando-se a garantir [...] X - a permanente fiscalização”. 
489 Cf. excerto do Acórdão: “THC 2 é o preço cobrado pelos terminais portuários aos recintos alfandegados 

independentes para segregação e entrega das cargas nas operações de importação. Essa cobrança existe tanto 

na liberação para recintos alfandegados de zona primária quanto para recintos de zona secundária”(voto da 

Ministra do TCU Ana Arraes). 
490 Cf. excerto do acórdão: “No porto de Santos, a cobrança do THC 2 se dá há mais 20 anos. Em julho de 1989, 

a Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp instituiu a cobrança de uma taxa na tabela M (taxa 

M.20) com a finalidade de remunerar a liberação de contêineres na importação para os recintos alfandegados 

independentes autorizados a funcionar a partir de novembro de 1987”. 



 144 

alfandegários (portos secos), no armazenamento de cargas491, sendo objeto de investigação do 

CADE em 2005 que entendeu pela ilegalidade da cobrança492, cuja decisão estava, à época da 

ANOP, liminarmente afastada pela Justiça Federal. Resolução n.o 2.389/2012, da ANTAQ 

promoveu alterações na sistemática de cobrança do THC 2, e, segundo entendimento do TCU, 

não sanou os problemas concorrenciais apontados anteriormente pelo CADE. Entendeu a 

equipe técnica pela ilegalidade da norma regulatória493, sendo seguida pela Ministra Relatora e 

pela maioria do Plenário, que a ANTAQ tinha obrigação de estabelecer regras que impedissem 

práticas anticoncorrenciais na resolução, não estando esta escolha situada em seu juízo de 

discricionariedade, configurando-se, sim, em uma arbitrariedade. Nesta toada, o TCU determinou494 

à ANTAQ que revisse o normativo no sentido de, nos termos do voto, “harmonizar e arbitrar 

conflitos de interesse entre terminais portuários e recintos alfandegados independentes” e aplicou 

multas individuais aos diretores da ANTAQ que participaram da edição do ato normativo 

examinado. Assim justificou a Ministra Relatora da ANOP: 

 
491 Para saber mais sobre o caso, ver o voto da ministra Ana Arraes, constante do Processo n.o 014624/2014.1. 
492 Cf. excerto do acórdão: “42. O Cade debruçou-se sobre a problemática do THC 2 e, em 27/04/2005, firmou 

entendimento de que a cobrança, pelos terminais portuários, de valores a título de segregação e liberação de 

contêineres dos recintos alfandegados independentes era ilegal e afrontava a livre concorrência no mercado 

de armazenagem alfandegada. 43. Essa decisão foi questionada pela Libra Terminais S.A. mediante ação 

ordinária na Justiça Federal (processo 2005.34.00.037482-6). Foi deferida antecipação de tutela que 

autorizou a Libra Terminais S.A. a continuar cobrando pelos serviços de segregação e entrega de contêineres 

que vinha prestando no Porto de Santos 44. Em 27/06/2013, foi expedida sentença que julgou procedente o 

pedido da empresa, confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e determinou a anulação da decisão do 

Cade no processo administrativo 0812.007443/1999-47. 45. Em 3/10/2013, foi interposta pelo Cade 

apelação, recebida em 13/11/2013 apenas no efeito devolutivo diante da decisão que deferiu a tutela. Em 

12/12/2013, a Libra Terminais S.A. apresentou suas contrarrazões, e, até a presente data, não há decisão do 

Tribunal Regional Federal da 1.a Região (TRF 1) sobre o recurso”. (voto da Ministra do TCU Ana Arraes). 
493 Conforme excerto do acórdão: “A análise realizada pela equipe de auditoria examinou a aderência da norma 

que autorizou a cobrança do THC2 ao ordenamento jurídico vigente. Conforme retratado nos itens 6.4 e 6.5 

do relatório de auditoria, concluiu-se que a Resolução 2.389/2012 da Antaq é ilegal e deveria ser revisada 

pelos fundamentos abaixo repisados (peça 66, p.57-75) [...] a agência reguladora inovou o ordenamento 

jurídico por intermédio da Resolução 2.389/2012 que encurtou a definição do Box Rate e do THC e 

autorizou, por consequência, que os terminais portuários impusessem a cobrança do THC2 aos recintos 

alfandegados independentes. Assim, a Antaq criou e modificou direitos contemplados em lei por meio de ato 

administrativo normativo, afrontando o art. 37 c/c art. 5, II, da CF Federal de 1988, consoante análise 

efetuada no item 6.4 do relatório de auditoria; b) a norma também desobedeceu, de uma só vez, os arts. 750 

c/c 754 do Código Civil de 2002, bem como os arts. 40, inciso I, c/c art. 26 da Lei 12.815/2013, em 

conformidade com a análise realizada nos itens 6.4 e 6.4.1 do relatório de auditoria; c) a resolução ainda vai 

de encontro à decisão do Cade, proferida no âmbito do processo administrativo 0812.007443/1999-47, que 

considerou a cobrança do THC 2 no porto de Santos ilegal e abusiva. Dessa forma, a Antaq infringiu o art. 

36 da Lei 12.529/2011 no momento em que disciplinou a cobrança do THC 2 de forma contrária à decisão 

final do Cade sobre o tema, conforme análise efetuada no item 6.5 do relatório de auditoria.” 
494 Conforme excerto do acórdão: “9.1.2. proceda à revisão da regulamentação concernente à cobrança do 

serviço de segregação e entrega de contêiner (SSE ou THC 2), de modo a adequá-la ao novo arcabouço 

jurídico-institucional estabelecido pela Lei 12.815/2013 e pela Lei 12.529/2011, com vistas a dar 

cumprimento a sua obrigação legal de harmonizar e arbitrar conflitos de interesse entre terminais portuários 

e recintos alfandegados independentes, em obediência ao art. 20, inciso II, art. 27, incisos II e IV, da Lei 

10.233/2001 e ao art. 2.o, inciso II, do Decreto 4.122/2002”. 
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discricionariedade não significa arbitrariedade, e atos emanados da Agência podem 

vir a ser corrigidos por determinação deste Tribunal quando identificado qualquer 

desvio em relação a preceitos legais aplicáveis, ou mesmo omissão no tratamento 

concedido à matéria sob sua tutela.495 

Tal posicionamento merece algumas reflexões. Este caso se diferencia dos demais, 

pois o exame do TCU se volta à avaliação de ato normativo, ao invés de ato administrativo. 

Neste diapasão, surgem dois principais questionamentos: (a) compete ao TCU avaliar atos 

normativos emanados das ARI? (b) compete ao TCU emitir determinações para corrigir 

atos normativos? 

A competência para avaliar os atos normativos das ARI parece encontrar assento nos 

objetivos da ANOP, qual seja a avaliação da eficiência de determinada política regulatória no 

endereçamento de soluções para problemas do mercado regulado com vistas à colaborar com 

a Administração Pública, identificando ineficiências e propondo soluções para saná-las. 

Portanto, não faz sentido conceber que um trabalho de ANOP não possa enfrentar a avaliação 

das normas regulatórias, posto que pode ser que a causa da performance indesejada de 

determinada política conduzida por uma ARI seja justamente gargalos normativos. O que não 

quer dizer que o TCU, ao identificar hipotética ilegalidade em normativo emanado de ARI, 

possa emitir ato de comando, coercitivo, destinado à alterá-lo, por não se tratar de ato normativo. 

Entende-se, aqui, que o texto constitucional autorizou o TCU à emissão de determinações, e a 

consequente sustação do ato no caso de inadimplemento, para correção de ato administrativo496. 

É o que sustenta o professor André Rosilho497 e o que a jurisprudência498 do próprio TCU 

parecia sustentar, até o julgamento do caso THC 2. 

Emitir determinações para alterações em normas regulatórias, dado seu caráter geral 

e abstrato, aparenta ser a mais grave forma de intervenção, aqui constatada, nas atividades de 

 
495 Ac. TCU 1704/18-P. 
496 Art. 71, IX, da Constituição Federal. 
497 Posição sustentada por André Rosilho em Palestra realizada na FGV Direito Rio. O Professor, ao tratar da 

atuação do TCU, disse que a prescrição constitucional conferia ao TCU o poder de assinar prazo para 

correção de ato administrativo, posto que concreto, e não ato de conteúdo geral e abstrato, caso das normas 

regulatórias. Ressalte-se a posição contrária de Jose Vicente Santos Mendonça que sustenta a tese de que o 

TCU pode exercer controle sobre a norma regulatória, nestes termos: “(iii) o fato de que o Tribunal pode 

exercer controle pleno sobre os vícios procedimentais da decisão ou elaboração da norma e os vícios de 

participação democrática”. Ver em: MENDONÇA, José Vicente Santos de. A propósito do controle feito 

pelos Tribunais de Contas sobre as agências reguladoras: em busca de alguns standards possíveis. Revista 

de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v.10, n.38, p.147-164, abr./jun. 2012. p.161-163. 
498 Conforme excerto do Ac. TCU 2071/15-P: “A atuação do controle externo nas atividades finalísticas das 

agências reguladoras limita-se a fiscalização de segunda ordem, respeitando os limites de atuação e a 

autonomia funcional daquelas entidades, não cabendo ao TCU avaliar, em casos concretos específicos, a 

correção das normas editadas por entidades regulatórias” (Tese constante do voto do Ministro Vital do Rego, 
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competência exclusiva das ARI, vez que reverbera tanto no âmbito interno da ARI quanto no 

“jogo Regulatório”. É a amplitude da Função Normativa das ARI, no exercício do papel de 

“agente normativo e regulador da atividade econômica”499, que as diferencia das demais entidades 

da Administração Pública e que fundamenta seu estatuto de autonomia. É, portanto, mais um 

caso em que o TCU invade o espaço de autonomia das ARI e interfere, diretamente, no “jogo 

regulatório”, o qual sua jurisprudência vem reiteradamente afirmando não ser possível interferir; 

parece existir um descasamento entre sua retórica e sua prática. 

*** 

Portanto, os principais argumentos das decisões do TCU que emitiram determinações às 

ARI com fundamentos em dispositivos legais abstratos ou incompletos orbitaram em função 

do questionamento da eficiência das Normas, da Fiscalização e dos Procedimentos das ARI. 

Determinações que prescrevem “como fazer” às ARI 

Quatro acórdãos continham seis (4%) determinações que prescrevem “como fazer”, 

donde não foi possível extrair outro elemento em comum entre elas, além do fato de estarem 

fundamentadas em normativos abstratos e incompletos, conforme relatado no item que versou 

sobre as determinações sustentadas em dispositivos abertos das leis-quadro. 

4.3.2.2 As determinações para fins de “acompanhamento” e seus riscos ocultos 

Conforme analisado na seção 4.3.1.1, um dos comandos previstos na Resolução TCU 

n.o 265/2014, é a emissão de determinação para elaboração e apresentação de plano de ação, 

destinadas a facilitar o monitoramento pelo TCU do atendimento às suas determinações. Na 

sistematização do teste aqui relatado, identificamos de antemão um uso recorrente desse, e, de 

outros expedientes, como a determinação para encaminhamento prévio de eventuais alterações 

promovidas pelas ARI e para elaboração de estudos pelas ARI, todos destinados ao 

acompanhamento posterior do TCU dos resultados decorrentes das ANOP, o que se convencionou 

 

referendada pelo Plenário do TCU). Ressalte-se que em consulta efetuada na jurisprudência selecionada do 

TCU este era o único acórdão, anterior ao julgamento sob exame, que tratava da questão normativa das ARI. 
499 Art. 175, caput, Constituição Federal. 
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chamar de determinações para fins de Acompanhamento. Sessenta e oito determinações500 

(50%) foram classificadas como para fins Acompanhamento, estando presentes em vinte e três 

acórdãos (68%), assim distribuídas: para elaboração e encaminhamento de plano de ação 

foram emitidas trinta e nove determinações (57%), contra cinco (7%) para encaminhamento 

prévio e onze (16%) para elaboração de estudos, cuja análise qualitativa daquelas que se 

mostraram mais relevantes e críticas será consignada abaixo, por subclassificação.  

Determinações para elaboração e encaminhamento de plano de ação501 

Observada a prescrição da Resolução TCU n.o 265/2014, determinações para 

encaminhamento de plano de ação não mereceriam maiores aprofundamentos, vez que se dirigem 

ao mero monitoramento pelo TCU do adimplemento das determinações por ele emitidas, aqui 

já qualitativamente analisadas (seção 4.3.2.1). Entretanto, constataram-se práticas não 

aderentes à prescrição legal, merecedoras de especial detalhamento.  

Plano de Ação para Recomendações502. A irrelevância deste tipo de pronunciamento 

do TCU ganha novos contornos quando se observa que não somente foram exigidos planos de 

ação para determinações, como também para solução de recomendações em sete (20%) 

acórdãos. Significa dizer que, na prática, dada obrigatoriedade de sua observação, as 

recomendações para as quais foram requeridos planos de ação para sua implementação 

parecem alcançar status de determinação. Tal fato corrobora denúncia doutrinária503 de que o 

TCU vem usando regularmente essa estratégia, conferindo valor semelhante a determinações 

e recomendações (seção 3.3.2) e, portanto, produzindo efeitos similares no “jogo 

regulatório”504. Acaba por esvaziar os valores característicos de cada instituto, contrariando o 

discurso consignado na jurisprudência do TCU.505,506 

 

500 Em treze determinações não foi possível promover a alocação em nenhuma das subclassificações     

estipuladas. 
501 As determinações classificadas neste item constam de detalhamento aposto do Anexo 5. 
502 Pertencem a esta categoria determinações constantes dos Ac. TCU 787/03-P, Ac. TCU 2109/06-P, Ac. TCU 

2815/12-P, Ac. TCU 2683/16-P, Ac. TCU 2310/18-P, Ac. TCU 582/18-P e Ac. TCU 1383/19-P. 
503 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. p.340-344. 
504 Segundo Monteiro e Rosilho, um “olhar cauteloso para a jurisprudência revela que as categorias ‘determinações’ 

e ‘recomendações’, em si consideradas, não são tão diferentes assim e potencialmente produzem efeitos 

muito similares (ou até mesmo idênticos) no tal ‘jogo regulatório’”. (MONTEIRO, Vera; ROSILHO, André. 

Agências reguladoras e o controle da regulação pelo Tribunal de Contas da União. In: PEREIRA NETO, 

Caio Mário da Silva; PINHEIRO, Luís Felipe Valerim (Orgs.). Direito da infraestrutura. São Paulo: 

Saraiva, 2017. v.2. p.47. 
505 No sentido de que o TCU não pode emitir determinação para encaminhar plano de ação destinado ao 

acompanhamento de recomendações, ver: Ac. TCU 2515/14-P, que assim tratou do tema: “Não cabe ao TCU 

determinar que órgãos/entidades fiscalizadas encaminhem plano de ação com cronograma de medidas 



 148 

Determinações para elaboração de estudos507 

Em que pese inexistir prescrição normativa para emissão deste tipo de comando, 

observa-se que o TCU, rotineiramente, vem solicitando às ARI que elaborem estudos para 

aprofundamento sobre determinada questão do âmbito da competência das ARI. São questões 

que têm em comum a dúvida levantada pelo TCU acerca da regularidade do tratamento dado a 

elas pelas ARI. Duas são as razões que induziram o TCU a determinar às ARI a elaboração de 

estudos: a primeira delas trata da verificação da adequação da prática regulatória existente, 

dada a desconfiança do TCU em relação à sua adequação; a segunda, refere-se à determinação 

para elaboração de estudos sobre determinada prática aventada pelo TCU como melhor que a 

adotada pela ARI.  

Exemplo de situação na qual o TCU solicitou estudo por não restar convencido da 

regularidade da conduta da ARI está consignado no Ac. TCU 2333/16-P, referente a ANOP 

realizada na ANATEL para avaliar sua atuação na questão da qualidade do serviço de 

telefonia móvel, onde a equipe técnica508, seguida pelo relator, entendeu que os argumentos 

apontados pela ANATEL não foram suficientes para evidenciar a eficiência dos parâmetros 

definidos pela ARI para cobertura telefônica. Questiona, portanto, a motivação509 da ARI para 

 

necessárias a solucionar problemas apontados em auditoria quando tais medidas forem objeto de 

recomendações por parte do Tribunal, cuja implementação é da estrita conveniência dos jurisdicionados, 

cabendo a eles avaliar a pertinência das providências sugeridas. O encaminhamento de plano de ação só se 

justifica no caso de o TCU dirigir determinações aos jurisdicionados, as quais têm natureza cogente e são de 

cumprimento obrigatório.”.  
506 No sentido de delimitar o espaço reservado à cada um dos institutos, ver Ac. TCU 715/18-P, que prega que: 

“Sempre que a lei e o regulamento abrem campo para a deliberação autônoma do ente regulador, e não se 

caracterizam ilegalidades nas decisões das agências reguladoras, o Tribunal somente lhes endereça 

recomendações, respeitando-lhes inclusive a faculdade de avaliar a oportunidade e conveniência de adotar 

ou não – as sugestões assim formalizadas. Essas recomendações, quando formuladas pelo TCU, o são em 

caráter de colaboração, sem qualquer vezo coercitivo, de forma a respeitar os limites de competência técnica 

e regulamentar que estão assegurados por lei ao ente regulado”. Ver tb. Ac. TCU 1310/10-P, que assim 

prescreve: “Portanto, apenas de forma a complementar o trabalho já realizado pela agência reguladora, pode-

se atender parcialmente a recorrente, expedindo-se recomendações à Anatel. Não é demais dizer que a 

atuação do TCU neste caso será meramente sugestiva e não substituirá o exercício das competências que são 

próprias e diretamente relacionadas às atividades finalísticas daquela Autarquia Especial, sob pena de torná-

la entidade de mero adorno”. 
507 As determinações classificadas neste item constam de detalhamento disponível no Anexo 6. 
508 Conforme excerto do acórdão: “325. Entretanto, verifica-se que os dados e argumentos da agência não 

permitem afirmar, por meio de análises e evidências técnicas, que o critério de cobertura utilizado pela 

Anatel esteja adequado às necessidades atuais do setor e que ele foi calculado com base em premissas e 

condições com as devidas motivações e estudos necessários. Considerando os efeitos causados pelas 

fragilidades apontadas no presente achado e a necessidade de reavaliação do critério de cobertura a ser 

considerado pela agência”. 
509 PEREIRA, Gustavo L. M. O TCU e o controle das agências reguladoras de infraestrutura: controlador 

ou regulador? Dissertação (Mestrado) – Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, São 

Paulo, 2018. p.158-159. 
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o ato de definição dos parâmetros. Neste sentido, a determinação510 prescreve a elaboração de 

estudos visando ratificar a adequação da escolha promovida pela ARI, indicando também o 

tipo de variáveis a serem testadas nos estudos.  

Já em relação à emissão de determinação de estudos para avaliar escolha entendida 

como possivelmente adequada pelo TCU, destacam-se a Decisão n.o 215/2002 e o Acordão 

n.o 1383/2019. A Decisão n.o 215/2002, referente ao julgamento de ANOP realizada na 

ANATEL, cujo escopo destinava-se a avaliar a sua atuação na fiscalização das concessões, 

permissões e autorizações de serviços públicos no setor de telecomunicações, trouxe 

determinação511 que prescreveu à ANATEL a elaboração de estudos para definição de nova 

metodologia para aferir os ganhos auferidos pelas empresas telefônicas. Tal comando se 

origina no apontamento efetuado pela equipe técnica, sustentado no fato de que as tarifas 

cobradas pelas empresas de telefonia teriam sofrido aumentos acima da inflação e que, 

portanto, a ANATEL deveria verificar a suspeita de aumentos abusivos. 

No Ac. TCU 1383/19-P, que trata de ANOP realizada na ANTAQ, com vistas a 

identificar gargalos na navegação de cabotagem, foi determinado512 a elaboração de estudos 

voltados a encontrar opção regulatória destinada ao “fomento à competição”, “preservado o 

interesse público”, visto que a equipe técnica513 entendeu que a ANTAQ não promoveu 

competição entre armadores do setor e, consequentemente, não atingiu a eficiência prevista na 

 
510 Conforme excerto do acórdão: “9.7.5. elabore, no prazo de 90 (noventa) dias, estudo para avaliar a 

adequação e atualidade do parâmetro mínimo de cobertura do serviço de telefonia móvel definido pela 

agência e exigido das operadoras, levando em consideração variáveis que podem impactar na satisfação dos 

usuários, como densidade populacional da área atendida, regiões de maior relevância para o município e 

possíveis pontos estratégicos para a localidade, dando a devida publicidade e transparência à análise 

realizada e suas conclusões, em observância aos arts. 19, caput, 38, 40 e 127, caput e incisos III, VII e VIII, 

todos da Lei 9.472/1997; ao art. 2.o, caput, da Lei 9.784/1999; e ao art. 6.o, inciso III, da Lei 8.078/1990”. 
511 Conforme excerto do acórdão: “8.1.1. promova estudos conclusivos para a definição de uma metodologia que 

permita mensurar os ganhos de produtividade efetivamente auferidos pelas empresas de telecomunicações, 

incluindo os ganhos econômicos decorrentes da modernização, expansão ou racionalização dos serviços, os 

decorrentes de novas receitas alternativas, bem como aqueles que não decorram diretamente da eficiência 

empresarial”. 
512 Conforme excerto do acórdão: “9.1.4. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente estudos sobre o mercado de navegação de cabotagem de contêiner, 

com o objetivo de encontrar opção regulatória para o fomento à competição no setor, nos termos do art. 27, 

inciso IV, da Lei 10.233/2001, preservado o interesse público (sessão VII do voto)”. 
513 Conforme excerto do acórdão: “360. Identificou-se que a regulamentação e demais ações da Antaq não 

fomentam a competição entre armadores de transporte no segmento da navegação de cabotagem de contêiner, 

propiciando a acomodação do setor de cabotagem em patamares de baixa utilização do modal de transporte, 

distante do regime de eficiência previsto na Lei e na política setorial. Assim, entendeu-se pertinente 

determinar à Antaq que apresente estudos sobre o mercado de navegação de cabotagem de contêiner com o 

objetivo de encontrar opção regulatória para o fomento à competição no setor, nos termos do art. 27, inciso 

IV, da Lei 10.233/2001, preservado o interesse público”. 
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legislação setorial. Apontou ainda a conveniência do controle514 do TCU no sentido de reduzir o 

custo logístico do Brasil e entregar menor custo dos produtos ofertados aos consumidores finais. 

No primeiro caso, apesar de o TCU não indicar o estudo de alternativa àquela já 

adotada pelo regulador, a indicação de variáveis a serem estudadas pode direcionar os 

resultados aos valores que o controle entende como razoáveis, mas que podem mascarar a 

perfeita compreensão da multiplicidade de valores em jogo. Nos demais, o TCU, a um só 

tempo, claramente faz juízo de que a escolha da ARI é inadequada e de que é necessário 

realizar nova escolha, compelindo as ARI a promover estudos voltados ao teste das escolhas 

do controle em detrimento das escolhas promovidas pelos reguladores. Embora o TCU, nestes 

casos, não determine à ARI a adoção de nova escolha, não se sabe em que medida as já 

declaradas preferências do TCU para a condução da política regulatória irão influenciar as 

escolhas das ARI, que, como medida de autopreservação515, poderiam adotar as escolhas do TCU.  

Determinações para encaminhamento prévio de mudanças em normativos e 

padrões internos516 

A análise dos pronunciamentos do TCU no âmbito das ANOP realizadas em 

questões regulatórias trouxe evidências de uma atuação no sentido de compelir o regulador ao 

encaminhamento prévio de alterações normativas determinadas pelo TCU. São três os 

exemplos desta atuação: primeiro deles, o Ac. TCU 2109/2006-P, que trata de ANOP realizada na 

ANATEL, determina517 submissão prévia de “proposta de revisão da regulamentação relativa 

 
514 Conforme excerto do acórdão: “367. Espera-se que a auditoria contribua para dinamizar a navegação de 

cabotagem, evidenciando oportunidades de melhoria nos processos de trabalhos dos órgãos e entidades 

públicos afetos à navegação de cabotagem, de modo a incentivar melhorias em suas atuações; fomentando o 

uso do transporte de carga por meio da navegação de cabotagem, frente aos demais modais de transporte; 

incrementando a participação do modal aquaviário na matriz de transporte, especialmente cabotagem; 

reduzindo o custo logístico percebido no país e, ao fim, barateando os preços dos produtos ofertados aos 

consumidores finais”. 
515 Ao tratar do controle prévio do TCU sobre editais de licitação, Eduardo Jordão sugere que os administradores 

públicos acabariam por aceitar este tipo de controle visando sua autopreservação contra possíveis sanções 

advindas do TCU. A mesma lógica parece se aplicar aos casos aqui retratados. Assim tratou o autor: “Tendo em 

vista que a atuação sancionatória do TCU incide sobre os gestores públicos individualmente considerados, 

gera-se um incentivo claro a que eles admitam o controle prévio deste órgão fiscalizador, numa espécie de 

“instinto de autopreservação””. (JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não 

publicados: controlador ou administrador? Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, 

v.12, n.47, p.228, out./dez. 2014). 
516 As determinações classificadas neste item constam de detalhamento disponível no Anexo 7. 
517 Conforme excerto do acórdão: “9.1.1. com fundamento nos arts. 2.o e 3.o da Lei 9.472/1997 e nos arts. 16 e 

17 do Regulamento aprovado pelo Decreto 2.238/1997, apresente a este Tribunal, no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias contados da ciência deste acórdão, proposta de revisão da regulamentação relativa à 

qualidade da prestação dos serviços de telecomunicações regulados por essa Agência, com vistas a adequá-la 

a padrões de qualidade compatíveis com as exigências dos usuários, segundo a percepção de qualidade 

requerida por esses, devendo contemplar, obrigatoriamente:9.1.1.1. estudos que indiquem os requisitos de 
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à qualidade da prestação dos serviços de telecomunicações” por ela regulados, a ser elaborada 

com base em estudos, cuja execução e a indicação dos parâmetros a serem valorados também 

foram determinados pelo TCU; outro exemplo, o Ac. TCU 2815/2012-P, referente à ANOP 

realizada na ANP, determinou que aquela ARI encaminhasse “ao TCU minuta de portaria ou nota 

técnica estabelecendo os critérios mínimos para o exame dos requisitos do Regulamento ANP n.o 

7/2007”; e por fim, o Ac. TCU 2686/2011-P, que julgou ANOP realizada na ANAC, 

determinou àquela ARI que informasse ao TCU “a conclusão dos trabalhos” do “Grupo de 

Trabalho” criado para avaliar a necessidade de adequações regulamentares, normativas e 

procedimentais relativas à Taxa de Fiscalização da Aviação Civil (TFAC), encaminhando 

cópia de seus produtos finais”. 

Não é objetivo deste trabalho a avaliação de questões inerentes ao controle prévio do 

TCU, extensamente analisada na doutrina nacional518, posto que a ANOP destina-se ao 

controle a posteriori519 das ARI, entretanto, a exigência de submissão prévia das alterações 

promovidas em normativos e padrões internos acaba por esvaziar o argumento de que a 

discricionariedade do gestor em escolher a maneira pelo qual cumpre as determinações do 

TCU restaria assegurada. Na prática, a submissão antecipada de alterações coloca o TCU 

como instrumento de veto em determinadas escolhas regulatórias, vez que sendo consultado 

previamente acerca da sua adequação acabaria por ser “a palavra final”, “infantilizando”520, 

assim, os reguladores. 

 

qualidade atualmente exigidos pelos usuários dos serviços de telefonia móvel e fixa e que reflitam os 

aspectos de qualidade percebida por estes, em especial os requisitos relativos à qualidade da cobrança por 

meio das contas telefônicas e ao atendimento às suas necessidades e reclamações;9.1.1.2. plano de revisão 

dos regulamentos relativos à qualidade, contemplando a periodicidade da revisão e, entre outras atividades, a 

identificação das novas metas de qualidade, a realização de audiências públicas e aprovação de novos 

regulamentos; 9.1.2. com fundamento nos arts. 2.o e 3.o da Lei 9.472/1997 e nos arts. 16, 17 e 19, caput, do 

Regulamento aprovado pelo Decreto 2.338/1997, contemple, nos estudos objeto do subitem 9.1.1.1 deste 

acórdão, disposições que busquem inibir a ocorrência e a recorrência das reclamações mais registradas pelos 

call centers das operadoras de telefonia e pelos órgãos de defesa do consumidor, valendo-se, para tanto, da 

obtenção das informações relativas ao registro de reclamações disponibilizadas pelo Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor, bem como aquelas disponíveis nos call centers das operadoras, na forma 

estabelecida nos subitens 9.1.5 e 9.2.7 deste acórdão”. 
518 Para saber mais sobre controle prévio, ver: JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de 

licitação não publicados: controlador ou administrador? Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, 

Belo Horizonte, v.12, n.47, p.209-230, out./dez. 2014. 
519 Para saber mais sobre momentos do controle exercido pelo TCU, ver: 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. 
520 Artigo assinado pelo Ministro do TCU Bruno Dantas cunhou esta expressão ao dizer que “Agências 

reguladoras e gestores públicos em geral têm evitado tomar decisões inovadoras por receio de terem atos 

questionados. Ou pior: deixam de decidir à espera de aval prévio do TCU”. Ver em: DANTAS, Bruno. O 

risco de ‘infantilizar’ a gestão pública. O Globo, 06 jan. 2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/ 

opiniao/o-risco-de-infantilizar-gestao-publica-22258401>. Acesso em: 10 nov. 2019. 
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As determinações não classificadas: TCU nos limites da Constituição? 

Talvez. Não se pode afirmar que o TCU atuou de maneira regular (nem irregular) 

quando emitiu trinta e uma (23%) determinações aqui não classificadas. Trata-se de zona de 

incerteza fruto de escolha metodológica. Busca-se trazer ao leitor deste estudo a informação 

de que em ao menos 23% das determinações não foi identificado, nos parâmetros eleitos para 

teste, invasão das competências das ARI pelo TCU, portanto, talvez, nestes casos, o TCU 

tenha atuado nos limites do previsto na Constituição. 

Entretanto, há de se destacar a existência de algumas recorrências nas determinações 

aqui alocadas: (a) fundamentação na lei de licitações e contratos (Lei n.o 8.666/1993), normativo 

de manuseio cotidiano pelo TCU; (b) fundamentação na lei de concessões (Lei n.o 8.987/1995); 

(c) fundamentação em uma pluralidade de normativos, dificultando a imposição de critérios 

objetivos para teste; (d) fundamentação em normativos subalternos elaborados pelas ARI, que 

em geral emitem comandos concretos. 

Embora seja relevante o percentual (20%) de determinações atribuídos como 

característicos de uma zona de incerteza, no restante das determinações (80%) emitidas pelo 

TCU foi possível atribuí-las algum significado, dentro dos parâmetros aqui eleitos. 
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CONCLUSÕES 

Foi objetivo deste trabalho efetuar o mapeamento e a análise da atuação do TCU nas 

auditorias operacionais realizadas sobre as questões regulatórias. Destinou-se, também, a 

testar a hipótese de que, ao utilizar instrumentos coercitivos, em especial as determinações, o 

TCU interfere nas questões regulatórias fora dos limites jurídicos que lhe foram conferidos 

para atuar em dimensão colaborativa. Para tanto, o trabalho foi estruturado de maneira a saciar o 

argumento de pesquisa. 

 O capitulo 1 buscou jogar luz sobre a relação entre a autonomia conferida às ARI e 

seu respectivo controle, do modo pensado no âmbito do PDRAE. É que para atender às novas 

demandas por eficiência estatal, para promover segurança jurídica e para garantir um 

tratamento técnico para as questões afetas aos mercados regulados, o movimento de Reforma 

do Estado propôs um deslocamento do locus decisório dessas questões, da política para a 

burocracia. Para garantir que os reguladores não sofressem interferência de outros atores, é 

que às ARI, e aos seus dirigentes, foram conferidas garantias destinadas à torná-los efetivamente 

autônomos. Porém, para mitigar os riscos impostos à sociedade e à democracia, decorrentes da 

autonomia das ARI, novos instrumentos de controle precisavam ser pensados. Neste sentido, 

o PDRAE endereçou duas soluções: fortalecer o controle social, mediante a viabilização de 

instrumentos de participação da sociedade no cotidiano da Administração Pública; e mudar o 

foco dos controles exercidos pelas instituições de auditoria pública, do controle dos 

procedimentos para o controle por resultados. Entende-se que o PDRAE tratou, portanto, de 

promover uma “reforma do controle”, destinada a torná-lo compatível com a administração 

gerencial. Portanto, o TCU, enquanto instituição de auditoria governamental, também teve sua 

missão reformada, passando a atuar em novas dimensões. 

O segundo capítulo buscou demonstrar como essa “reforma do controle” trouxe para 

o TCU, além do seu tradicional papel, de cunho liberal, de controle da legalidade das finanças 

públicas, um novo papel, qual seja o de controlar a integralidade das operações da Administração 

Pública sob novas óticas: da legitimidade e da economicidade. Esse novo papel se destina ao 

atendimento das novas demandas pela melhoria gerencial da Administração. Trata-se de um 

controle exercido sob parâmetros subjetivos, que exigem do TCU uma abordagem diferente 

da adotada no exercício do tradicional controle de legalidade, “cuja ação fiscalizadora está 
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rigidamente parametrizada pelas normas”521, motivo pelo qual se entende que o controle exercido 

pelo TCU deve se dar sobre novas bases. Neste sentido, conclui-se que, com a “reforma do 

controle”, existem duas dimensões em que o TCU exerce seu controle sobre a Administração: 

coercitiva, quando no exercício de sua missão tradicional de controle de conformidade 

(legalidade); e colaborativa, quando na avaliação da gestão pública sob a ótica gerencial.  

Observou-se que, na atuação em dimensão colaborativa, onde os parâmetros objetivos 

de controle inexistem, o TCU deve despir-se da toga de julgador e de sua força coercitiva.  

Entende-se como necessário alocar os diversos instrumentos de controle colocados à 

disposição do TCU pela Constituição na correspondente dimensão em que esse controle é 

exercido. Assim, determinações (“atos de comando”), por serem cogentes, são instrumentos 

característicos do exercício em dimensão coercitiva. As recomendações, por serem 

desprovidas de enforcement, correspondem ao exercício em dimensão colaborativa. Dada a 

gravidade de sua repercussão, qual seja interferir na esfera de atuação do gestor público, a 

emissão de determinações se sujeita a três seguintes limites: devem se dirigir a correção de 

ilegalidades frontais; devem prescrever “o que fazer” para sanar a ilegalidade identificada; e 

não devem se dirigir à questões sujeitas à esfera de discricionariedade do gestor. Importa 

salientar que mesmo nas fiscalizações operacionais, onde o controle é exercido em dimensão 

colaborativa, é possível que o TCU emita determinações, quando diante da identificação de 

um descumprimento frontal de determinado dispositivo legal.  

Estabelecidas as premissas teóricas acerca do fenômeno da regulação por ARI e das 

dimensões em que o controle do TCU é exercido, o capítulo 3 buscou apresentar as discussões 

doutrinárias e jurisprudenciais acerca da possibilidade, e dos limites, do controle exercido pelo 

TCU sobre as ARI. Neste sentido, constatou-se no discurso do TCU afirmações conflituosas 

acerca da sua percepção sobre suas competências na avaliação de questões regulatórias, ora 

no sentido de reconhecer o espaço discricionário conferido por lei às ARI para o trato de 

questões regulatórias, ora no sentido de se autoatribuir competência para “rever” o mérito das 

questões regulatórias manejadas pelas ARI (quando admite a emissão de determinações 

voltadas à solução de questões que não se enquadram como ilegalidades literais). 

No estudo da doutrina jurídica, constatou-se que inexiste consenso acerca dos limites 

existentes para a realização, pelo TCU, de auditorias operacionais nas questões regulatórias. 

Foram observadas, entretanto, algumas construções doutrinárias destinadas ao 

estabelecimento de standards voltados à instituição de limites objetivos para a atuação do 

 
521 JACOBY FERNANDES FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e 
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TCU junto às ARI. Para serem objeto de análise no capítulo empírico, foram selecionados os três 

standards: 1- o TCU deve ser deferente às questões regulatórias; 2 - o TCU pode emitir 

determinações diante de ilegalidade frontais; 3- o TCU está “autorizado” a atuar de maneira 

mais forte nas ARI com reputação ruim. Além disso, observou-se que a doutrina costuma 

apontar algumas ações do TCU como possivelmente caracterizadoras de certa interferência na 

seara regulatória, dentre as quais destacaram-se: 4 - o uso de conceitos jurídicos abstratos, 

princípios jurídicos e arranjos interpretativos como fundamento para emissão de determinações; 5- 

o uso de dispositivos abertos das leis-quadro das ARI como fundamento para emissão de 

determinações; 6 - a equiparação de recomendações e determinações; 7 - a emissão de 

determinações não fundamentadas em ilegalidades; e 8 - a emissão de determinações de 

encaminhamento de plano de ação para recomendações. Esses são os parâmetros sobre os 

quais se dirigiram as análises promovidas no capítulo empírico. 

O capítulo final do trabalho se dirigiu ao mapeamento e à análise dos trinta e quatro 

acórdãos referentes às auditorias operacionais realizadas sobre questões regulatórias de 

competência das ARI, cujas conclusões foram quantitativamente e qualitativamente analisadas. 

As análises quantitativas permitiram identificar certos padrões na atuação do TCU nas ANOP 

realizadas em ARI, cujas conclusões serão resumidas a seguir:  

a) Observou-se um uso crescente das ANOP como ferramenta de controle das ARI, 

com especial destaque para crescimento observado no último triênio avaliado 

(2016-2018), que concentrou mais de um terço dos trabalhos já realizados. 

b) Há um proeminente interesse do TCU nos setores de energia e telecomunicações e, 

consequentemente, nas ARI que atuam nestes setores (ANP, ANEEL e ANATEL). 

A tentativa de resgate do espaço de poder perdido quando da privatização das 

estatais desses setores, a expressividade econômica das transações neles operadas e 

o fato de serem agências detentoras orçamento mais expressivo são possíveis 

hipóteses justificadoras.  

b.1) A hipótese de que o controle se faz mais presente nas ARI de pior governança 

não foi confirmada. Com base nos parâmetros estipulados, a ARI com pior 

governança sequer foi auditada e a ARI com melhor governança foi a mais 

auditada, apresentando, portanto, sinais contrários à hipótese aventada pela 

doutrina. 

 

competência. 4.ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.302. 
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c) A avaliação de gargalos setoriais, e sua consequente repercussão nas diversas 

funções regulatórias, foi, juntamente com a avaliação da função fiscalizatória 

das ARI avaliação, escopo da maioria das ANOP realizadas. Observou-se 

também a realização de ANOP com fulcro específico na avaliação da gestão de 

fundos setoriais e subsídios, da qualidade dos serviços, de questões tarifárias e 

da governança das ARI. 

d) No que se refere à realização das ANOP frente à alternância da chefia do Poder 

Executivo Federal, foi observada uma grande concentração (38%) dos trabalhos no 

governo da Presidenta Dilma Roussef. Merece destaque que um quinto das 

ANOP foram realizadas no Governo do Presidente Michel Temer, com duração 

de menos de dois anos. 

e) Apenas oito por cento das ANOP foram realizadas por pedido do Congresso 

Nacional; as demais tiveram iniciativa do próprio TCU.  

f) As análises indicam as ANOP como trabalho onde o consenso opera no colegiado. 

Constataram-se nos acórdãos analisados poucas manifestações de divergência (6%) 

em relação ao voto do Ministro Relator, além da diminuta participação do MPTCU 

(3%). 

g) Por fim, constatou-se que quantidade de determinações frente à de recomendações  

e a frequência com que as determinações aparecem nas ANOP, parece 

desnaturar os propósitos da ferramenta, visto que desenhada para ser utilizada em 

dimensão colaborativa. Sugerem, portanto, uma interferência indevida do TCU nas 

questões regulatórias. 

  

Da análise qualitativa, foi possível observar que retórica e prática operam em 

sentidos diversos no TCU, sendo a sinalização da existência de deferência às escolhas das 

ARI mero discurso retórico. A prática observada no capítulo empírico demonstra que o TCU 

em mais de um terço das ANOP analisadas interfere, fora dos padrões constitucionalmente 

previstos, nas questões regulatórias. Um breve relato dos resultados será a seguir consignado:  

h) Constatou-se que onze por cento das determinações do TCU se dirigiram ao 

preenchimento de lacunas reservadas à discricionariedade do regulador, assim 

caracterizadas pela fundamentação de determinações em dispositivos destinados 

pela lei à concretização pelas ARI. É postura que desafia o caráter colaborativo 

das ANOP. 
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i) Observou-se que o TCU emitiu determinações baseadas na mera discordância em 

relação às Normas, à Fiscalização, aos Procedimentos, e às Estratégias 

escolhidas pelas ARI, sem que houvesse descumprimento frontal de “normativo, 

legislação ou jurisprudência”, sugerindo que o TCU atua nos moldes denunciados 

pela doutrina, como “revisor geral” da atividade regulatória. 

j) A observação da emissão de determinações (15%) sem que tenha sido sequer 

indicado o dispositivo legal infringido pode sugerir que o TCU vem se 

desincumbindo da obrigação de se vincular à lei. 

k) Em algumas determinações, o TCU ultrapassou a barreira imposta por sua 

jurisprudência (uníssona), ao prescrever às ARI “como fazer”. 

l) A tese de que o TCU, na prática, iguala recomendações e determinações, restou 

aparentemente comprovada, e foi constatada pelo expediente de emitir determinações 

para encaminhamento de plano de ação para recomendações e pelo uso de 

determinações para o apontamento de melhorias às ARI.  

l.1) Se computadas como se determinações fossem, as recomendações para as quais 

foi exigido comprovação de seu atendimento, o quantitativo de determinações 

superaria o de recomendações. 

l.2) Considerando que as recomendações acima especificadas seriam determinações 

e que a classificação do TCU como recomendações as insere como questões 

passíveis de melhoria, se aplicado o mesmo teste proposto na seção 4.2 para as 

determinações, estas estariam, a um só tempo, ultrapassando dos poderes conferidos 

pela Constituição ao TCU e interferindo no espaço destinado à discricionariedade 

das ARI. 

m) Determinações que não prescrevem uma atuação concreta do regulador, a 

exemplo das determinações para a promoção de estudos e para o 

encaminhamento prévio de alterações em normativos e regulamentos, acabam 

por esconder riscos não apreensíveis em uma leitura desavisada dos comandos 

do TCU. Elas podem indicar às ARI as escolhas que agradam ao TCU, podendo 

deixar os reguladores tentados a adotá-las como “instinto522 de autopreservação” 

contra eventuais sanções.  

 

522 JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados: controlador ou 

administrador? Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, v.12, n.47, p.228, out./dez. 

2014 
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n) Captou-se uma possível nova estratégia de expansão do TCU, qual seja a 

emissão de determinações para alterações em normas regulatórias, ação que 

reverbera tanto no âmbito interno da ARI quanto no “jogo Regulatório”, fruto de 

exercício interpretativo que igualou atos normativos aos atos administrativos, 

ampliando o espectro de atuação do TCU. Nesse mesmo caso, observou-se a 

imposição de Multa em ANOP, um precedente perigoso, visto que a sanção 

sustentou-se na mera discordância do TCU em relação à escolha promovida pela 

ARI.  

Desse modo, entende-se que o trabalho cumpriu seu propósito, qual seja o de mapear e 

analisar a atuação do TCU nas auditorias operacionais realizadas sobre as questões regulatórias. 
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ANEXO 1 - RELAÇÃO DE ACÓRDÃOS ANALISADOS 

Acórdão Relator ARI 

Decisão 833/2000 Ata 39/2000 – Plenário Adhemar Paladini Ghisi ANEEL 

Decisão 981/2000 Ata 46/2000 – Plenário Adhemar Paladini Ghisi ANP 

Decisão 1052/2001 Ata 55/2001 - Plenário Ubiratan Aguiar ANP 

Decisão 215/2002 Ata 08/2002 – Plenário Iram Saraiva ANATEL 

Decisão 456/2002 Ata 14/2002 – Plenário Ubiratan Aguiar ANEEL 

Acórdão 787/2003 Ata 25/2003 – Plenário Iram Saraiva ANP 

Acórdão 1778/2004 Ata 43/2004 - Plenário Augusto Sherman ANATEL 

Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - Plenário Adylson Motta ANTT 

Acórdão 2148/2005 Ata 48/2005 - Plenário Ubiratan Aguiar ANATEL 

Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 - Plenário Ubiratan Aguiar ANATEL 

Acórdão 2211/2008 Ata 41/2008 - Plenário Benjamin Zymler ANEEL 

Acórdão 2896/2009 Ata 51/2009 - Plenário Walton Alencar Rodrigues ANTAQ 

Acórdão 1196/2010 Ata 17/2010 - Plenário Augusto Sherman ANEEL 

Acórdão 2361/2011 Ata 36/2011 - Plenário José Mucio Monteiro ANVISA 

Acórdão 2686/2011 Ata 42/2011 - Plenário Augusto Sherman ANAC 

Acórdão 3137/2011 Ata 52/2011 - Plenário Walton Alencar Rodrigues ANTAQ 

Acórdão 2815/2012 Ata 41/2012 - Plenário Raimundo Carreiro ANP 

Acórdão 657/2013 Ata 10/2013 – Plenário Raimundo Carreiro ANP 

Acórdão 2542/2013 Ata 36/2013 - Plenário José Jorge ANATEL 

Acórdão 3253/2013 Ata 47/2013 - Plenário José Jorge ANP 

Acórdão 548/2014 Ata 7/2014 – Plenário Aroldo Cedraz ANAC 

Acórdão 615/2015 Ata 10/2015 – Plenário Vital do Rêgo ANP 

Acórdão 2210/2015 Ata 35/2015 - Plenário Ana Arraes ANAC 

Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 - Plenário Benjamin Zymler ANATEL 

Acórdão 1409/2016 Ata 19/2016 - Plenário Vital do Rêgo ANP 

Acórdão 1868/2016 Ata 28/2016 - Plenário José Mucio Monteiro ANEEL 

Acórdão 2333/2016 Ata 35/2016 - Plenário Bruno Dantas ANATEL 

Acórdão 2683/2016 Ata 41/2016 - Plenário Bruno Dantas ANVISA 

Acórdão 3072/2016 Ata 49/2016 - Plenário José Mucio Monteiro ANP 

Acórdão 513/2018 Ata 8/2018 – Plenário Aroldo Cedraz ANM 

Acórdão 582/2018 Ata 9/2018 – Plenário Aroldo Cedraz ANEEL 

Acórdão 1704/2018 Ata 28/2018 - Plenário Ana Arraes ANTAQ 

Acórdão 2310/2018 Ata 38/2018 - Plenário Bruno Dantas ANTAQ 

Acórdão 1383/2019 Ata 21/2019 - Plenário Bruno Dantas ANTAQ 
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ANEXO 2 - DETERMINAÇÕES SEM INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL 

continua 

Acórdão Determinação 

1.Decisão 215/2002 Ata 08/2002 – 

Plenário 

8.1.3. acompanhe a evolução dos preços praticados pelas 

prestadoras de serviços de comunicação de massa (TV 

por assinatura), assegurando dessa forma instrumentos e 

dados adequados para subsidiar os estudos de viabilidade 

econômico-financeira das outorgas a serem licitadas; para 

identificar eventuais abusos ou violações ao princípio 

do preço justo; e para verificar o comportamento e/ou 

alterações de tarifas ou preços desses serviços decorrentes 

da regulação e/ou da competição entre esses serviços;  

2.Decisão 456/2002 Ata 14/2002 – 

Plenário 

8.1. determinar ao Ministério de Minas e Energia- 

MME/CCPE e à Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL que acompanhem o cronograma físico-financeiro 

das principais obras dos programas de geração e 

transmissão de energia elétrica, fazendo constar dos 

relatórios de gestão que integram os respectivos processos 

de contas os motivos que porventura tenham inviabilizado 

o seu pleno cumprimento, dando imediata ciência ao 

Operador Nacional do Sistema - ONS dos atrasos e 

inexecuções verificados; 

3.Acórdão 1778/2004 Ata 43/2004 - 

Plenário 

9.1.3. adote providências para assegurar o cumprimento 

dos prazos de instauração e análise de PADOs relativos 

às obrigações de universalização (subseções 5.1.3 e 5.2.3); 

4.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.7.2. reveja a redação dada ao inciso II do § 3.o do art. 15 

da Resolução ANTT n.o 18/2002 de forma a não restringir 

a participação no processo licitatório de interessados 

que, apesar de não prestarem serviço de transporte de 

passageiros, comprovem a disponibilidade de quadro 

profissional apto para a prestação do serviço, pois tal 

dispositivo, na forma que consta no citado normativo, 

restringe a concorrência no certame licitatório e promove 

a concentração do setor; 

5.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.7.6. implante plano de contas uniformizado para as 

empresas permissionárias, estruturado de forma a 

distinguir os registros contábeis relativos às atividades 

de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros; 

6.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.7.9. observe na regulamentação do transporte semi-

urbano as particularidades referentes à segurança, quais 

sejam tráfego em rodovia com limite de velocidade próprio 

e número de usuários acima da lotação total do veículo; 
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continua 

Acórdão Determinação 

7.Acórdão 3137/2011 Ata 52/2011 - 

Plenário 

9.3. determinar aos ministérios de Minas e Energia, dos 

Transportes e da Integração Nacional, à Secretaria 

Especial de Portos, à Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 

à Agência Nacional de Energia Elétrica e à Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

que, juntamente com a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, no prazo de 90 (noventa) dias, definam sistemática 

de compatibilização das informações relativas aos bens, 

materiais ou serviços que devem ser imobilizados junto 

aos projetos aprovados para o Regime Especial de 

Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura 

(Reidi), com o intuito de subsidiar a RFB na efetiva 

fiscalização dos valores renunciados e imprimir maior 

celeridade ao exame dos pleitos, maximizando o alcance 

da política de incentivo, de modo a intensificar a 

percepção de risco;  

8.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 - 

Plenário 

9.2.2.1. documento ou certidão emitida pela respectiva 

prefeitura declarando o valor venal do imóvel para fins 

de ITBI ou IPTU no momento da solicitação da anuência 

prévia da agência; e 

9.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 - 

Plenário 

9.2.2.2. após a conclusão da operação, certidão do 

Registro de Imóveis ou cópia da escritura pública; 

10.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 - 

Plenário 

9.2.4.1. no prazo de 210 dias a contar da ciência deste 

Acórdão, todas as relações de bens reversíveis (RBR) de 

2009 a 2014, contendo todos os dados classificados como 

sendo de caráter público, em formato de arquivo aberto, 

não-proprietário, estruturado e legível por máquina; e 

11.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 - 

Plenário 

9.2.4.2. no prazo de 60 dias a contar da ciência deste 

Acórdão, aviso contendo:- os motivos pelos quais as RBR 

anteriores a 2009 não estão disponíveis no sítio da Anatel; 

12.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 - 

Plenário 

9.2.5. adote providências com vistas a disponibilizar em seu 

sítio, no prazo de 90 dias a contar da data de recebimento 

de cada Relação de Bens Reversíveis (RBR), todas as 

RBR enviadas pelas concessionárias a partir de 2016, 

contendo todos os dados classificados como de caráter 

público, em formato de arquivo aberto, não-proprietário, 

estruturado e legível por máquina; 

13.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 - 

Plenário 

9.2.6. adote providências com vistas a dar publicidade, 

no prazo de 120 dias a contar da ciência deste Acórdão, 

à motivação da classificação de sigilo de cada campo 

das RBR; 

14.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 - 

Plenário 

9.2.9. adote providências com vistas a iniciar a apuração, 

no prazo de 30 dias a contar da ciência deste Acórdão, da 

redução no valor de R$ 10,5 bilhões de reais na relação 

de bens reversíveis, entre 2011 e 2013, do patrimônio 

da concessão da Oi S/A; e 
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continua 

Acórdão Determinação 

15.Acórdão 3072/2016 Ata 49/2016 - 

Plenário 

9.1. determinar à Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) que normatize, em 180 

(cento e oitenta) dias, critérios claros e objetivos sobre a 

aplicabilidade do instrumento de waiver, fundamentado 

em estudos que esclareçam os impacP397tos da 

regulamentação, inclusive sobre os pedidos já 

protocolados na agência; 

16.Acórdão 513/2018 Ata 8/2018 - 

Plenário 

9.1.1. critérios claros e objetivos de seleção de 

empreendimentos minerários, considerando as 

características do setor, de forma a considerar aspectos 

como relevância e materialidade, bem como a oportunidade 

da fiscalização e o risco de ocorrência de irregularidades, 

utilizando-os no processo de planejamento; 

17.Acórdão 513/2018 Ata 8/2018 - 

Plenário 

9.1.2. metodologias de elaboração, execução e avaliação 

das unidades executoras das fiscalizações, que utilizem 

parâmetros quantitativos e qualitativos, prazos, 

responsabilidades e padronização de procedimentos, 

vinculante aos órgãos internos competentes; 

18.Acórdão 582/2018 Ata 9/2018 - 

Plenário 

9.1. determinar ao Ministério de Minas e Energia e à 

Agência Nacional de Energia Elétrica, com fundamento 

no art. 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, que, 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promovam o 

realinhamento do Sistema de Bandeiras Tarifárias aos 

reais objetivos almejados para a política, estejam ou não 

entre eles a atual e notória intenção de repassar custos 

tempestivamente para os consumidores de forma a não 

impactar no fluxo de caixa das distribuidoras, e o ainda 

não evidenciado propósito de promover uma resposta 

efetiva do consumo frente às variações dos cenários de 

geração, avaliando de forma fundamentada, no caso de 

confirmação desse segundo objetivo, a pertinência de se 

passar a adotar alguma metodologia de regulação por 

incentivos, ainda que de forma combinada com outra de 

regulação por custos; 

19.Acórdão 582/2018 Ata 9/2018 - 

Plenário 

9.2.1. em articulação com o Operador Nacional do Sistema 

e com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, 

elabore e publique relatórios mensais que contemplem 

todas as informações necessárias à verificação, por qualquer 

interessado, dos dados e valores que subsidiaram o 

estabelecimento da Bandeira Tarifária do respectivo 

mês, disponibilizando, inclusive, os fundamentos de 

eventuais divergências da agência reguladora 

relativamente aos dados e/ou valores que lhe forem 

fornecidos por aqueles outros dois agentes; 
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conclusão 

Acórdão Determinação 

20.Acórdão 582/2018 Ata 9/2018 - 

Plenário 

9.2.2. em prol da transparência quanto ao real e efetivo 

resultado de suas ações e ferramentas, enquanto não 

forem adotadas medidas eficazes voltadas a priorizar a 

sinalização, para os consumidores, dos custos reais da 

geração de energia elétrica e a mensurar o alcance dessa 

sinalização, abstenha-se de veicular e disponibilizar, em 

seu site ou em quaisquer outros meios de comunicação, 

informações no sentido de que seria esse o principal 

objetivo do Sistema de Bandeiras Tarifárias; 

21.Acórdão 1704/2018 Ata 28/2018 – 

Plenário 

9.1.1. elabore e publique as composições de custo dos 

serviços prestados pelos terminais portuários com o 

objetivo de balizar o exame de pertinência da THC 2 e 

de ocorrência de abuso em sua cobrança; 
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ANEXO 3 - DETERMINAÇÕES SUSTENTADAS EM DISPOSITIVOS ABERTOS 

DAS LEIS-QUADRO 

continua 

Acórdão Determinação 

1.Decisão 833/2000 Ata 39/2000 – 

Plenário 

8.3.2. mantenha nas equipes de fiscalização das unidades 

de geração, de interesse do sistema interligado e de 

transmissão integrantes da rede básica, pelo menos um 

servidor da Agência, na função de coordenador dos 

trabalhos, em conformidade com o §1.o do art. 20 da 

Lei n.o 9.427/96;  

2.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.5.1.1. consideração de uma taxa de remuneração 

utilizando métodos consagrados na literatura de finanças 

corporativas (usualmente aplicados em outros setores 

que foram submetidos a alguma forma de delegação de 

serviços públicos ou em avaliação de ativos privatizados) 

que levem em conta o custo de capital em função dos 

seus diversos componentes de financiamento, bem como 

os riscos e as particularidades do serviço permitido; 

3.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.5.2. adotem as providências necessárias no âmbito das 

respectivas jurisdições, no sentido de procederem, no 

prazo de 360 dias, às licitações das linhas de transporte 

rodoviário interestadual e internacional de passageiros 

que estão operando por decisão judicial; 

4.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.6.5. fundamente, para os próximos editais de licitação 

e a partir das peculiaridades do setor, a adoção do Índice 

de Liquidez Geral – ILG, ou outro que vier a lhe suceder, 

como parâmetro para habilitação econômico-financeira 

dos licitantes; 

5.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.6.7. suprima da minuta de contrato a ser utilizada 

em licitações futuras a remissão ao art. 50 da Lei 

n.o 10.233/2001, por não se constituir em regra necessária 

à eficácia do contrato; 

6.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.6.8. reformule, para as futuras licitações, a cláusula da 

minuta de contrato relativa ao prazo das permissões, que 

deverá contar a partir da publicação do extrato do contrato, 

haja vista não serem aplicadas aos futuros permissionários; 

7.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.6.10. inclua na minuta de contrato a ser utilizada em 

futuras licitações de outorga de permissão cláusula 

prevendo a rescisão unilateral do contrato, em razão da 

precariedade do instituto, bem como suprimir a 

previsão de indenização ao permissionário; 

8.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.7.7. adote as providências legais e cabíveis, a fim de 

regularizar a situação das ligações de características 

semi-urbanas criadas, sem autorização do Poder Público, 

pelas permissionárias que prestam serviços na região do 

entorno do Distrito Federal, pois o procedimento está 

em desacordo com o art. 175 da Constituição Federal/88; 
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conclusão 

Acórdão Determinação 

9.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 - 

Plenário 

9.7.8. analise as formas possíveis de operação dos 

terminais rodoviários que atendem ao transporte 

interestadual e internacional de passageiros e estabeleça 

requisitos mínimos de qualidade e conforto para o usuário, 

bem como procedimento para aferir a modicidade 

tarifária, conforme disposto no inciso IV do art. 24 da 

Lei n.o 10.233/2001; 

10.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 - 

Plenário 

9.1.6.1. maior participação dos usuários nas decisões 

regulatórias da Anatel; 

11.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 - 

Plenário 
9.1.6.2. reativação do Comitê de Defesa dos Usuários; 

12.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 - 

Plenário 

9.1.6.3. a disseminação dos direitos e deveres dos usuários 

e das obrigações das prestadoras relativamente a esses 

serviços; 

13.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 - 

Plenário 

9.1.6.4. política de incentivo à criação de conselho de 

usuários junto às prestadoras dos principais serviços de 

telecomunicações e política de educação dos participantes 

desses conselhos; 

14.Acórdão 2333/2016 Ata 35/2016 - 

Plenário 

9.7.7. regulamente, no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, os princípios, os requisitos e a forma de expedição 

de medidas cautelares, em observância aos princípios da 

isonomia, legalidade e proporcionalidade, previstos nos 

arts. 38 e 127, inciso VI, da Lei 9.472/1997; 

15.Acórdão 2333/2016 Ata 35/2016 - 

Plenário 

9.7.8. adote, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, ações de 

fiscalização periódica na atuação da Entidade Aferidora 

da Qualidade (EAQ), ou de qualquer entidade que venha a 

substituí-la no processo de extração e cálculos dos 

indicadores de qualidade, buscando mitigar as fragilidades 

técnicas, operacionais e metodológicas existentes no 

atual processo de medição e divulgação da qualidade de 

dados no SMP, em observância aos arts. 19, inciso XI, e 

127, inciso X, da Lei 9.472/1997; 

16.Acórdão 1704/2018 Ata 28/2018 - 

Plenário 

9.1.2. proceda à revisão da regulamentação concernente à 

cobrança do serviço de segregação e entrega de contêiner 

(SSE ou THC 2), de modo a adequá-la ao novo arcabouço 

jurídico-institucional estabelecido pela Lei 12.815/2013 

e pela Lei 12.529/2011, com vistas a dar cumprimento 

a sua obrigação legal de harmonizar e arbitrar conflitos 

de interesse entre terminais portuários e recintos 

alfandegados independentes, em obediência ao art. 20, 

inciso II, art. 27, incisos II e IV, da Lei 10.233/2001 e 

ao art. 2.o, inciso II, do Decreto 4.122/2002; 
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ANEXO 4 - DETERMINAÇÕES QUE PRESCREVEM “COMO FAZER” 

Acórdão Determinação 

1.Decisão 833/2000 Ata 39/2000 - Plenário 

8.3.2. mantenha nas equipes de fiscalização das unidades 

de geração, de interesse do sistema interligado e de 

transmissão integrantes da rede básica, pelo menos um 

servidor da Agência, na função de coordenador dos 

trabalhos, em conformidade com o §1.o do art. 20 da 

Lei n.o 9.427/96;  

2.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 – 

Plenário 

9.5.1.1. consideração de uma taxa de remuneração 

utilizando métodos consagrados na literatura de finanças 

corporativas (usualmente aplicados em outros setores que 

foram submetidos a alguma forma de delegação de serviços 

públicos ou em avaliação de ativos privatizados) que 

levem em conta o custo de capital em função dos seus 

diversos componentes de financiamento, bem como os 

riscos e as particularidades do serviço permitido; 

3.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 – 

Plenário 

9.6.10. inclua na minuta de contrato a ser utilizada em 

futuras licitações de outorga de permissão cláusula 

prevendo a rescisão unilateral do contrato, em razão da 

precariedade do instituto, bem como suprimir a 

previsão de indenização ao permissionário; 

4.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 – 

Plenário 
9.1.6.2. reativação do Comitê de Defesa dos Usuários; 

5.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 – 

Plenário 

9.2.2.1. documento ou certidão emitida pela respectiva 

prefeitura declarando o valor venal do imóvel para fins 

de ITBI ou IPTU no momento da solicitação da anuência 

prévia da agência; e 

6.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 – 

Plenário 

9.2.2.2. após a conclusão da operação, certidão do 

Registro de Imóveis ou cópia da escritura pública; 
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ANEXO 5 - DETERMINAÇÕES QUE PRESCREVEM A APRESENTAÇÃO DE 

PLANO DE AÇÃO 

continua 

Acórdão Determinação 

1.Acórdão 787/2003 Ata 25/2003 – 

Plenário 

9.3. Determinar aos órgãos/ entidades acima 

mencionados que encaminhem ao TCU, no prazo de 

noventa dias, um relatório indicando como foram 

implementadas as determinações/recomendações, no 

que for aplicável; 

Acórdão 1778/2004 Ata 43/2004 – 

Plenário 

9.1.1. apresente, em cento e oitenta dias, plano de 

reformulação dos processos de fiscalização das 

obrigações de universalização, explicitando as soluções 

e cronograma de implementação de ações para corrigir 

os seguintes pontos, destacados no relatório de auditoria 

deste Tribunal: 

2.Acórdão 1778/2004 Ata 43/2004 – 

Plenário 

9.1.1.1. problemas relacionados à definição do universo 

de fiscalização (seção 5 e subseções do relatório); 

3.Acórdão 1778/2004 Ata 43/2004 – 

Plenário 

9.1.1.2. problemas de amostragem (subseção 5.1.1); 

4.Acórdão 1778/2004 Ata 43/2004 – 

Plenário 

9.1.1.3. intempestividade no processamento e 

julgamento de Procedimentos Administrativos –PADOs 

(subseções 5.1.3 e 5.2.3); 

5.Acórdão 1778/2004 Ata 43/2004 – 

Plenário 

9.1.1.4. inadequação da estratégia de fiscalização frente 

à dimensão do quadro de pessoal de fiscalização 

(subseção 5.2.3); 

6.Acórdão 1778/2004 Ata 43/2004 – 

Plenário 

9.1.2. assegure, no plano mencionado no subitem 9.1.1 

supra, que o monitoramento das metas a ocorrer por 

conta da renovação dos contratos de concessão, com 

vigência a partir de janeiro de 2006, seja feito por meio 

de procedimentos que assegurem a validade técnica das 

conclusões (seção 5 e subseções); 

Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 – 

Plenário 

9.1.4. com fundamento nos artigos 173 a 182 da Lei 

9.472/1997 e em seu Regulamento e Regimento 

Interno, apresente, no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias, a contar da ciência deste acórdão, plano de 

reformulação dos processos sancionatórios, 

explicitando as soluções e o cronograma de 

implementação das ações, contemplando 

necessariamente, além de outras medidas consideradas 

pertinentes: 

7.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 – 

Plenário 

9.1.4.1. providências para assegurar o efetivo 

cumprimento dos prazos de instauração e análise de 

Processos de Apuração de Descumprimento de 

Obrigações – PADOs relativos às obrigações de 

qualidade, (...) se evitar a prescrição da ação punitiva 

por parte do órgão regulador; 
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8.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 – 

Plenário 

9.1.4.2. critérios uniformes para o estabelecimento do 

valor das multas aplicáveis em todos os processos da 

Agência, a serem observados por todas as unidades 

integrantes de sua estrutura; 

9.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 – 

Plenário 

9.1.4.3. providências para assegurar que a materialidade 

das sanções garanta a correção tempestiva de 

irregularidades, bem como a prevenção delas; 

10.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 – 

Plenário 

9.7. determinar, à Anatel, com fulcro no art. 250, inciso 

II, do Regimento Interno/TCU, que encaminhe à 

Secretaria de Fiscalização de Desestatização deste 

Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, Plano de Ação 

contendo cronograma de adoção das providências com 

vistas à implementação das determinações e 

recomendações constantes deste acórdão e a 

identificação dos responsáveis, e respectivos 

substitutos, para implementação de cada medida; 

11.Acórdão 2896/2009 Ata 51/2009 – 

Plenário 

9.1.3.  no prazo de 120 dias, apresentem plano de ação 

para implementação dos procedimentos mencionados 

no item anterior aos contratos de arrendamento 

regularmente firmados anteriormente à criação da 

Antaq, prevendo preferencialmente negociações com os 

interessados, nos termos do art. 29, IV, VI e VII, do 

Decreto nº 6.620/2008 e do art. 28, parágrafo único, da 

Norma sobre arrendamentos portuários, anexa à 

Resolução Antaq nº 55/2002; 

Acórdão 1196/2010 Ata 17/2010 – 

Plenário 

9.1.2. à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

que informe ao Tribunal, no prazo de 30 dias, os 

cronogramas de desenvolvimento dos trabalhos e 

resultados relativos a:  

12.Acórdão 1196/2010 Ata 17/2010 – 

Plenário 

9.1.2.1. estudos de definição da curva do custo do 

déficit de energia;  

13.Acórdão 1196/2010 Ata 17/2010 – 

Plenário 

9.1.2.2. nova implementação da metodologia de 

planejamento da operação energética de médio prazo, aí 

incluídos os cronogramas de eventual licitação; 

14.Acórdão 1196/2010 Ata 17/2010 – 

Plenário 

9.1.2.3. providências em andamento, ou que serão 

adotadas, no sentido de assegurar, após 2011, o 

suprimento de gás natural para as usinas termelétricas 

contempladas no termo de compromisso firmado com a 

Petrobrás;   

15.Acórdão 2361/2011 Ata 36/2011 – 

Plenário 

9.2. determinar à Anvisa que informe ao Tribunal, no 

prazo de noventa dias, quais das recomendações acima 

estão sendo adotadas pela agência, fornecendo os 

respectivos planos de ação, cronograma de 

implementação, e responsáveis; 
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16.Acórdão 2686/2011 Ata 42/2011 – 

Plenário 

9.1.1.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, 

plano de ação para concluir a nova regulamentação 

sobre o acompanhamento econômico-financeiro das 

empresas (...); 

17.Acórdão 2686/2011 Ata 42/2011 – 

Plenário 

9.1.2. à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 

(...), encaminhem a este Tribunal, no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, 

plano de ação, incluindo atividades, prazos e 

responsáveis, destinado a dar cumprimento à Resolução 

Conac 4/2008, (...), de forma a permitir a correta 

responsabilização dos agentes em eventuais casos de 

deficiência na prestação dos serviços de transporte 

aéreo; 

18.Acórdão 2815/2012 Ata 41/2012 – 

Plenário 

9.1.3. remeta ao tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, 

plano de ação contendo o cronograma de adoção das 

medidas necessárias ao atendimento das determinações 

e recomendações ora prolatadas, especificando a área 

responsável por cada medida e o prazo para sua 

conclusão; 

Acórdão 3253/2013 Ata 47/2013 – 

Plenário 

9.1.1. no prazo de 180 dias, encaminhe ao TCU plano 

de ação contendo a metodologia e as metas para 

saneamento das impropriedades encontradas na 

instrução processual do Núcleo de Fiscalização da 

Medição da Produção, tais como: 

19.Acórdão 3253/2013 Ata 47/2013 – 

Plenário 

9.1.1.1. inspeções sem relatório; 

20.Acórdão 3253/2013 Ata 47/2013 – 

Plenário 

9.1.1.2. relatórios de inspeção elaborados mais de um 

ano após a execução da fiscalização; 

21.Acórdão 3253/2013 Ata 47/2013 – 

Plenário 

9.1.1.3. processos com não conformidades graves sem 

movimentação há mais de um ano; 

22.Acórdão 3253/2013 Ata 47/2013 – 

Plenário 

9.1.1.4. processos abertos aguardando encerramento; e 

23.Acórdão 3253/2013 Ata 47/2013 – 

Plenário 

9.1.1.5. respostas de concessionários sem análise por 

mais de um ano. 

24.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 – 

Plenário 

9.2.3. apresente a este Tribunal, no prazo de 60 dias a 

contar da ciência deste Acórdão, um plano de ação com 

vistas a concluir a instrução e o julgamento em todas as 

instâncias de todos os Pados, que versem sobre bens 

reversíveis, instaurados entre 2010 e 2014, contendo, no 

mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis 

pelas ações e o prazo previsto para a sua 

implementação; 
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25.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 – 

Plenário 

9.2.7.1. à indenização dos bens reversíveis, incluindo 

seu cálculo e pagamento às concessionárias de STFC, 

no prazo mínimo de 90 dias antes da data de pagamento 

das referidas indenizações; 

26.Acórdão 3311/2015 Ata 51/2015 – 

Plenário 

9.2.7.2. a qualquer transação entre a União e as 

concessionárias que implique na transferência da posse 

ou da propriedade dos bens a serem revertidos ou que já 

tenham sido eventualmente revertidos ao patrimônio da 

União, no prazo mínimo de 90 dias antes da data do ato 

que efetivar a referida transação; 

27.Acórdão 2333/2016 Ata 35/2016 – 

Plenário 

9.7.3. apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, um 

plano de ação contendo um calendário de fiscalizações 

periódicas acerca do cumprimento, por parte das 

operadoras, das obrigações regulamentares e das 

disposições legais referentes a cobrança e faturamento 

dos serviços de SMP, incluindo a fiscalização dos tipos 

de problemas mais reclamados na agência, em 

observância aos arts. 19, inciso XI, e 127 da 

Lei 9.472/1997; 

Acórdão 2683/2016 Ata 41/2016 – 

Plenário 

9.1. com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992 

e 250, II, do Regimento Interno do TCU, determinar à 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária que formule e 

apresente a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, plano de ação com vistas a sanear/minimizar os 

seguintes problemas identificados (...) 

28.Acórdão 2683/2016 Ata 41/2016 – 

Plenário 

9.1.1.ausência de unificação das notificações recebidas 

no país em uma única base de dados, que contemple as 

informações existentes no sistema Periweb/SP, em 

desconformidade com o disposto nos arts. 1º e 3º da 

Portaria MS 1.660/2009; 

29. Acórdão 2683/2016 Ata 41/2016 – 

Plenário 

9.1.2. descontinuidade do Programa Nacional de 

Verificação da Qualidade de Medicamentos (Proveme) 

e ausência do efetivo monitoramento nacional da 

qualidade dos medicamentos comercializados no país, 

em desconformidade com o art. 7º, inciso XXII, da 

Lei 9.782/1999; 

30.Acórdão 2683/2016 Ata 41/2016 – 

Plenário 

9.1.3. deficiências na coordenação dos laboratórios 

centrais de saúde pública exercida pela Gerência de 

Laboratórios de Vigilância Sanitária (Gelas), (...)e falta 

de informações acerca da situação da Rede Nacional de 

Laboratórios de Vigilância Sanitária em relação: 1) à 

estrutura física e operacional; 2) às atividades 

executadas; 3) à capacidade analítica; e 4) à agenda de 

supervisões técnicas regulares(...)  
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31.Acórdão 2683/2016 Ata 41/2016 – 

Plenário 

9.1.4. ausência de revisão do processo de análise dos 

Relatórios Periódicos de Farmacovigilância (RPFs) e de 

formulação de soluções quanto à avaliação dos RPFs 

protocolados pendentes de análise, tendo em vista o 

disposto nos arts. 13 e 43, III, da RDC Anvisa 60/2014 

e no art. 10, caput e § 3º, da RDC Anvisa 4/2009; 

32.Acórdão 2683/2016 Ata 41/2016 – 

Plenário 

9.4.1. para cada recomendação cuja implementação seja 

considerada conveniente e oportuna, as ações que serão 

adotadas pela entidade, o prazo e o setor/unidade 

responsável pelo desenvolvimento das ações e o 

cronograma de execução; 

33.Acórdão 2683/2016 Ata 41/2016 – 

Plenário 

9.4.2.  para cada recomendação cuja implementação não 

seja considerada conveniente ou oportuna, a 

justificativa da decisão; 

34.Acórdão 582/2018 Ata 9/2018 – 

Plenário 

9.5. determinar, ainda, à Agência Nacional de Energia 

Elétrica, com fundamento no art. 250, inciso II, do 

Regimento Interno-TCU, que informe a este Tribunal, 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas 

adotadas relativamente às recomendações ora 

formuladas, circunstanciando os motivos de eventual 

não implementação de qualquer delas; 

35.Acórdão 1704/2018 Ata 28/2018 – 

Plenário 

9.1.3. no prazo de 30 (trinta) dias, remeta a este 

Tribunal plano de ação com cronograma de adoção das 

medidas necessárias ao atendimento da determinação 

prolatada nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 desta deliberação, 

com designação dos responsáveis pelas medidas 

(nomes, números de CPF e cargos) e prazo para 

implementação das ações. 

36.Acórdão 2310/2018 Ata 38/2018 – 

Plenário 

9.1.4. no prazo de 30 dias, apresente ao TCU plano de 

ação com vistas a evidenciar como se dará o 

atendimento às determinações acima, designando as 

tarefas a serem executadas, os responsáveis por tais 

medidas (nomes e cargos) e o prazo para 

implementação; 

37.Acórdão 2310/2018 Ata 38/2018 – 

Plenário 

9.3. determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da 

Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso II, do Regimento 

Interno do TCU, (...)à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (...)que encaminhem a este Tribunal, no prazo 

de 30 dias, plano de ação, com indicação de 

cronograma, etapas intermediárias, atividades e 

responsáveis, para a implementação das recomendações 

contidas no item 9.2 e seus subitens, conforme a 

competência de cada entidade, ou justificativa sobre a 

decisão de não implementar tais recomendações; 
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38.Acórdão 2310/2018 Ata 38/2018 – 

Plenário 

9.3. determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da 

Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso II, do Regimento 

Interno do TCU, (...)à Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (...)que encaminhem a este Tribunal, no 

prazo de 30 dias, plano de ação, com indicação de 

cronograma, etapas intermediárias, atividades e 

responsáveis, para a implementação das recomendações 

contidas no item 9.2 e seus subitens, conforme a 

competência de cada entidade, ou justificativa sobre a 

decisão de não implementar tais recomendações; 

39.Acórdão 1383/2019 Ata 21/2019 - 

Plenário 

9.3. determinar, com espeque no art. 43, inciso I, da 

Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento 

Interno do TCU, ao Ministério da Infraestrutura e à 

Antaq que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem ao 

TCU, separadamente, planos de ação com vistas ao 

atendimento das recomendações elencadas nos itens 9.5 

e 9.6, contendo, no mínimo, as medidas a serem 

adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto 

para a sua implementação, ou a justificativa para seu 

não atendimento; 
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1.Decisão 215/2002 Ata 08/2002 - Plenário 

8.1.1. promova estudos conclusivos para a definição de 

uma metodologia que permita mensurar os ganhos de 

produtividade efetivamente auferidos pelas empresas de 

telecomunicações, incluindo os ganhos econômicos 

decorrentes da modernização, expansão ou racionalização 

dos serviços, os decorrentes de novas receitas alternativas, 

bem como aqueles que não decorram diretamente da 

eficiência empresarial;  

2.Acórdão 787/2003 Ata 25/2003 – 

Plenário 

9.1.2. à ANP que apresente ao TCU, no prazo de trinta 

dias, um estudo contendo as exigências relativas às 

autorizações de cada um dos tipos de instalações da 

indústria do petróleo indicando, para cada uma delas, se 

a verificação é feita diretamente pela agência ou 

terceirizada (mediante convênio ou contrato) e como se 

procedem tais verificações; 

3.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 – 

Plenário 

9.6.1.1. à premissa básica utilizada para identificar as 

linhas a serem licitadas, passando da rentabilidade à 

obrigatoriedade de se disponibilizar o serviço público, 

assim definido na alínea ‘e’ do inciso XII do art. 21 da 

Constituição Federal/88, adequando-se o esquema 

operacional da linha (tipo de veículo e frota) às 

características da região e ao público-alvo que se 

pretende atender; 

4.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 – 

Plenário 

9.6.1.2. à participação das pessoas físicas no processo 

licitatório, como estabelece o inciso IV do art. 2.o da 

Lei n.o 8.987/95, principalmente para as ligações não 

atrativas às empresas de porte, com intuito de 

disponibilizar a oferta regular dos serviços; e 

5.Acórdão 1926/2004 Ata 46/2004 – 

Plenário 

9.7.1. promova pesquisas e estudos específicos de demanda 

de serviços de transporte de passageiros, conforme 

previsto no inciso I do art. 24 da Lei n.o 10.233/2001, 

observando os conceitos indicados na microeconomia, em 

especial, quanto à elasticidade–preço e à elasticidade–

renda da demanda, ao preço do serviço, ao preço dos 

serviços substitutos e complementares e da renda dos 

potenciais usuários; 

6.Acórdão 2148/2005 Ata 48/2005 – 

Plenário 

9.3.1. elabore, em conjunto com o Ministério das 

Comunicações, os estudos técnicos e de viabilidade 

econômico-financeiros necessários para se imputar 

novas metas de universalização às concessionárias de 

serviços de telecomunicações; 
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7.Acórdão 2148/2005 Ata 48/2005 – 

Plenário 

9.3.2. caso um ou mais dos incisos V, VI, VII ou VIII do 

art. 5.o da Lei n.o 9.998/2000 estejam contemplados na 

proposta a que se refere o subitem 9.1.1.1 acima, elabore, 

conjuntamente com o Ministério das Comunicações, os 

estudos técnicos e de viabilidade econômico-financeiros 

necessários para instituição de modalidade de serviço 

de telecomunicações, no regime público, relacionada a 

redes digitais de informação; 

8.Acórdão 2896/2009 Ata 51/2009 – 

Plenário 

9.3.1. no nível intraporto, o tipo de carga e seu grau de 

consolidação, o tamanho do porto, os tipos e as quantidades 

de terminais, as relações concorrenciais entre seus atores e 

as conexões logísticas do porto (ferrovias, rodovias e 

cabotagem); e 

9.Acórdão 2896/2009 Ata 51/2009 – 

Plenário 

9.3.2. no nível interporto, a influência da competição no 

setor e onde ela ocorre, bem como se é possível majorá-la 

por meio de investimentos em conexões logísticas dos 

portos (novas ferrovias, desenvolvimento da cabotagem 

etc.). 

10.Acórdão 2333/2016 Ata 35/2016 – 

Plenário 

9.7.5. elabore, no prazo de 90 (noventa) dias, estudo para 

avaliar a adequação e atualidade do parâmetro mínimo 

de cobertura do serviço de telefonia móvel definido pela 

agência e exigido das operadoras, levando em consideração 

variáveis que podem impactar na satisfação dos usuários, 

como densidade populacional da área atendida, regiões 

de maior relevância para o município e possíveis pontos 

estratégicos para a localidade, dando a devida publicidade 

e transparência à análise realizada e suas conclusões, 

em observância aos arts. 19, caput, 38, 40 e 127, caput e 

incisos III, VII e VIII, todos da Lei 9.472/1997; ao 

art. 2.o, caput, da Lei 9.784/1999; e ao art. 6.o, inciso III, 

da Lei 8.078/1990; 

11.Acórdão 1383/2019 Ata 21/2019 – 

Plenário 

9.1.4. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(Antaq), que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

apresente estudos sobre o mercado de navegação de 

cabotagem de contêiner, com o objetivo de encontrar 

opção regulatória para o fomento à competição no setor, 

nos termos do art. 27, inciso IV, da Lei 10.233/2001, 

preservado o interesse público (sessão VII do voto); 
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ALTERAÇÕES 
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1.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 – 

Plenário 

9.1.1.1. estudos que indiquem os requisitos de qualidade 

atualmente exigidos pelos usuários dos serviços de 

telefonia móvel e fixa e que reflitam os aspectos de 

qualidade percebida por estes, em especial os requisitos 

relativos à qualidade da cobrança por meio das contas 

telefônicas e ao atendimento às suas necessidades e 

reclamações; 

2.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 – 

Plenário 

9.1.1.2. plano de revisão dos regulamentos relativos à 

qualidade, contemplando a periodicidade da revisão e, 

entre outras atividades, a identificação das novas metas 

de qualidade, a realização de audiências públicas e 

aprovação de novos regulamentos; 

3.Acórdão 2109/2006 Ata 46/2006 – 

Plenário 

9.1.2. com fundamento nos arts. 2.o e 3.o da Lei 9.472/1997 

e nos arts. 16, 17 e 19, caput, do Regulamento aprovado 

pelo Decreto 2.338/1997, contemple, nos estudos objeto 

do subitem 9.1.1.1 deste acórdão, disposições que busquem 

inibir a ocorrência e a recorrência das reclamações mais 

registradas pelos call centers das operadoras de telefonia e 

pelos órgãos de defesa do consumidor, valendo-se, para 

tanto, da obtenção das informações relativas ao registro 

de reclamações disponibilizadas pelo Sistema Nacional 

de Defesa do Consumidor, bem como aquelas 

disponíveis nos call centers das operadoras, na forma 

estabelecida nos subitens 9.1.5 e 9.2.7 deste acórdão; 

4.Acórdão 2686/2011 Ata 42/2011 – 

Plenário 

9.1.1.1. informe a este Tribunal quando ocorrer a conclusão 

dos trabalhos decorrentes da Portaria ANAC 74, de 

14/1/2011, que criou Grupo de Trabalho para avaliar a 

necessidade de adequações regulamentares, normativas 

e procedimentais relativas à Taxa de Fiscalização da 

Aviação Civil (TFAC), encaminhando cópia de seus 

produtos finais; 

5.Acórdão 2815/2012 Ata 41/2012 – 

Plenário 

9.1.1. em 180 (cento e oitenta) dias, encaminhe ao TCU 

minuta de portaria ou nota técnica estabelecendo os 

critérios mínimos para o exame dos requisitos do 

Regulamento ANP n.o 7/2007; 
 
 


