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Power is of an encroaching nature and that it 

ought to be effectually restrained from passing 

the limits assigned to it. 

(MADISON, James). 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo mapear e analisar a atuação do Tribunal de Contas da 

União (TCU) diante da regulação do setor minerário. Inobstante o TCU vir sendo apontado 

como instituição protagonista no controle externo das atividades estatais, havia um vácuo na 

literatura em relação ao controle externo da regulação do setor minerário, que passou a ser 

realizada pela Agência Nacional de Mineração (ANM) após a extinção do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM). Dentro deste recorte, a pesquisa se volta a sistematizar 

e analisar criticamente as decisões proferidas pelo TCU sobre a ANM e o DNPM entre 2010 e 

2020 e com isso qualificar o debate sobre o controle externo das instituições regulatórias a partir 

de uma perspectiva empírica. A pesquisa se inicia pela apresentação do setor de mineração em 

seus aspectos socioeconômicos considerados mais relevantes e pela reconstrução histórica das 

principais normas que ordenaram a atividade minerária no Brasil. Em seguida, passa a 

caracterizar o atual marco regulatório da mineração e algumas reformas que estiveram em 

debate nos últimos anos, muito em razão dos desastres ocorridos após rompimentos de 

barragens. Nesse contexto, uma das mais significativas alterações que já recaiu sobre o setor se 

refere ao modelo de governança pública, que em 2017 passou a contar com agência reguladora 

e a pressupor um elevado grau de especialização técnica e autonomia em sua estrutura e 

processos decisórios. Em um segundo momento, o trabalho se volta ao TCU e passa a analisar 

os fundamentos teóricos do controle externo e a sistematizar as duas dinâmicas de controle 

exercidas por essa instituição (colaborativa e coercitiva), com especial ênfase aos parâmetros e 

limites do controle sobre as complexas matérias regulatórias. No capítulo final, o trabalho passa 

à análise das 94 decisões proferidas pelo TCU sobre a ANM e o DNPM entre 2010 e 2020. Ao 

fim, será possível estruturar algumas constatações empíricas quantitativas e qualitativas sobre 

o modo pelo qual o TCU vem interferindo na regulação minerária, sintetizadas na afirmação de 

que há um incremento de interesse e alta participação do TCU na regulação governamental do 

setor. Inobstante a isso, uma parcela significativa das decisões segue um padrão de controle 

extremamente controverso, visto que estão em tensão com os limites normativos do 

ordenamento jurídico. 

 

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

Regulação minerária. Mineração.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to map and analyze the performance of the Federal Audit Court (TCU, 

in Portuguese) in the face of the public regulation of the mining sector. Despite the fact that the 

TCU has been identified as a leading institution in the external control of state activities, there 

was a vacuum in the literature in relation to its control over the regulation of the mining sector, 

which started to be carried out by the National Mining Agency (ANM) after the extinction of 

the National Department of Mineral Production (DNPM). Within this framework, the present 

research turns to systematize and critically analyze the totality of the decisions made by the 

TCU on ANM and DNPM and thereby qualify the debate on the external control of regulatory 

institutions from an empirical perspective. The research begins with the presentation of the 

mining sector in Brazil in its socioeconomic aspects considered most relevant and the historical 

reconstruction of the main norms that ordered mining activity in the country. Then, it starts to 

characterize the current regulatory framework for mining and some reforms that have been 

debated in recent years, largely due the disasters caused by the rupture of dams. In this context, 

one of the most significant changes that has ever fallen on the sector refers to the public 

governance model, which in 2017 started to rely on an independent agency and now 

presupposes a high degree of technical specialization and autonomy in its structure and 

decision-making processes. In a second step, the work turns to TCU and begins to analyze the 

theoretical foundations of external control and to systematize the two dimensions of control 

exercised by this institution (collaborative and coercive), with special emphasis on the 

parameters and limits of control over complex regulatory matters. In the final chapter, the work 

goes on to analyze the totality of decisions made by TCU on ANM and DNPM, with the first 

decision taking place in 1992 and the final chronological cut being delimited in 2020. At the 

end, it will be possible to structure some quantitative and qualitative empirical findings about 

the way in which TCU has been interfering in mining regulation, summarized in the statement 

that there is an increase in interest and high participation by TCU in the sectorial public 

governance. Notwithstanding this, a significant portion of the decisions follow an extremely 

controversial control pattern, since they are in tension with the limits established in the abstract 

by the brazilian legal system. 

 

Keywords: Regulatory law. Regulatory governance. Institutions. TCU. Mining 

regulation. Mining. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

É provável que nenhuma atividade encarne tão bem – e ao mesmo tempo confronte – 

os princípios constitucionais da ordem econômica1 como a atividade mineradora. Na verdade, 

os recursos naturais não renováveis são há muito reconhecidos como uma janela de 

oportunidade para se concretizar os objetivos fundamentais da República explicitados logo no 

preâmbulo da Constituição Federal de 1988. Mas no plano dos fatos diversas estratégias podem 

ser argumentativamente reconduzidas a objetivos abstratos. Consolidar essas estratégias para 

decidir-se em última instância o que é, p. ex., eficiente, eficaz, sustentável, ou justo na gestão 

estratégica dos recursos minerais é por si só uma tarefa altamente complexa. 

A mineração tem intenso potencial para aquecer economias regionais e alavancar o 

desenvolvimento nacional, além de ser absolutamente indispensável para praticamente tudo o 

que utilizamos a cada minuto. A título exemplificativo, cite-se os materiais que utilizamos para 

o saneamento básico, geração de energia elétrica, construção civil, indústrias petroquímicas, 

telecomunicações, transportes, eletrônicos, aviação, produção de fármacos, produtos 

hospitalares, e mesmo na produção e processamento de alimentos básicos. Nesse sentido, 

minerar é conditio sine qua non para a concretização de direitos fundamentais e 

consequentemente de uma vida digna em sociedades estruturalmente desenvolvidas. 

A despeito disso, a mineração pode dar causa direta aos maiores desastres ambientais, 

sociais e econômicos. Ao se citar esse tipo de desastres, é inevitável que se remeta 

imediatamente à experiência brasileira sobre o rompimento de barragens em Mariana e 

Brumadinho, em Minais Gerais, que atualmente constam entre os maiores desastres industriais 

do século. Além disso, existem indícios de que regiões mineradoras estejam mais suscetíveis à 

alta concentração de renda e à piora nos seus indicadores de desenvolvimento humano. E, sob 

a ótica estritamente econômica, note-se que crises agudas podem ser despontadas em 

decorrência da dependência e má gestão mineral, relacionada por vezes à desindustrialização 

da economia. São meros exemplos que figuram entre os diversos desafios que uma sociedade 

precisa enfrentar na gestão estratégica de seus finitos recursos minerais. 

 
1 A ordem econômica está fundada no trabalho humano e na livre iniciativa, tem como finalidade última assegurar 

a todos existências dignas, e para tanto requer a observação dos seguintes princípios: soberania nacional, 

propriedade privada, função social da propriedade – compreendida como função socioambiental em sua 

interpretação contemporânea –, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das 

desigualdades sociais e regionais e a busca do pleno emprego. Cf.: art. 170 da Constituição Federal da República. 
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Isso significa dizer que a atividade mineradora não comporta visões maniqueístas. Os 

resultados sociais da mineração dependerão essencialmente de complexos processos decisórios 

estruturados pelas instituições sociais voltadas à gestão estratégica dos recursos minerais. 

Naturalmente, essa gestão estratégica pressupõe um arranjo organizacional eficiente por parte 

do Estado, o que implica uma estrutura regulatória minimamente robusta e com quadro de 

pessoal capacitado para tomar as decisões pertinentes. Em síntese, hoje se percebe que as 

estratégias e a materialização dos objetivos jurídicos no caso concreto são tarefas complexas e 

não haverá uma resposta única para problemas reais. Assim, há um deslocamento do foco em 

questões amplas sobre qual seria a melhor forma de materializar os objetivos em prol de 

questões institucionais: já que não há resposta única, quem ou qual instituição deveria decidir? 

Qual o melhor desenho institucional para conduzir determinado setor socioeconômico? São 

apenas alguns exemplos. Aqui, especificamente, se desenvolverá uma análise sobre o controle 

externo de instituições regulatórias desenhadas para o setor de mineração. Explica-se. 

No Brasil todos os pressupostos relacionados às capacidades institucionais do 

regulador do setor de mineração foram colocados em xeque após os sucessivos desastres 

relacionados à fiscalização precária e principalmente rompimentos de barragens. No ano de 

2015 a dimensão dos danos causados pelo rompimento das barragens em Minas Gerais colocou 

diversos atores institucionais em alerta. Comissões parlamentares instauradas, cobertura da 

mídia, audiências públicas, atuação massiva do Ministério Público no Judiciário, diversos 

inquéritos policiais e um sem-número de auditorias públicas e privadas para apurar os 

responsáveis. Para além das sociedades privadas que gerenciavam as barragens, essas diversas 

instâncias fiscalizadoras buscaram também avaliar em que medida as deficiências na regulação 

estatal das atividades minerárias vinham expondo o meio ambiente e as vidas dos cidadãos 

àqueles graves riscos. Os alertas em múltiplas instâncias foram reforçados em 2019 após novo 

rompimento ocorrido em Brumadinho. Isso tudo é um claro exemplo da complexa rede de 

controles que pode atuar sobre a Administração Pública. 

Dentre as diversas instâncias de controle, a este trabalho interessa apenas um recorte 

específico. Aqui se estudará o controle desempenhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

sobre a regulação pública do setor minerário. A regulação desse setor é atualmente realizada 

pela Agência Nacional de Mineração (ANM) após a extinção do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM). Dentro deste recorte, a pesquisa se volta a sistematizar e analisar 

criticamente a totalidade das decisões proferidas pelo TCU sobre a ANM e o DNPM no período 

compreendido entre 2010 e 2020 e a qualificar o debate sobre o controle externo das instituições 

regulatórias a partir de uma perspectiva empírica. Nesse sentido, é preciso deixar claro que a 
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pesquisa não se propõe a realizar uma investigação sobre algum(s) caso(s) específico(s), mas 

sim a realizar uma investigação abrangente e sistêmica sobre como esse controle vem ocorrendo 

através dos anos. 

Em outras palavras, o objetivo central desta dissertação é delinear as possibilidades e 

os limites da atividade de controle exercida pelo TCU sobre a regulação pública do setor 

minerário, e escrutinizar como esse controle vem se dando na prática. 

A presente dissertação surgiu a partir de duas inquietações. A primeira trata-se da 

patente subteorização de temas atinentes à regulação minerária no Brasil, ainda que sejamos 

um país minerador. A segunda, por sua vez, trata-se do absoluto vácuo na literatura 

especializada a respeito do controle que vem sendo exercido pelo Tribunal de Contas (TCU) ao 

longo dos últimos anos sobre a regulação governamental da atividade minerária. Ainda que 

recentemente seja perceptível na academia um aumento do interesse pela atuação da Corte de 

Contas diante de questões regulatórias, os trabalhos até então publicados não abordavam 

especificamente o setor minerário. Nesse sentido, essa pretende ser a contribuição desta 

pesquisa, que oferece uma descrição analítica não só a respeito dos limites normativos da 

atuação do Tribunal, mas também sobre como de fato ela vem se desenvolvendo. 

A estruturação do referencial teórico utilizado teve como base a literatura nacional e 

internacional sobre o tema, sendo a busca realizada inicialmente com as seguintes palavras-

chave: “regulação minerária”, “mining regulation” “mineral regulation”, “controle externo”, 

“tribunal de contas” e “accountability”. As plataformas virtuais utilizadas para a pesquisa 

foram: Scielo, Google Scholar, JStor, HeinOnline, Biblioteca da FGV, Biblioteca do Senado, 

Anais da Constituição, Instituto Rui Barbosa, Biblioteca Mineralis, Brasil Mineral, GOXI.org 

e os portais virtuais dos Tribunais de Contas brasileiros, do Ministério de Minas e Energia, e 

da Agência Nacional de Mineração. 

A estruturação da base de jurisprudência do TCU se deu através de busca no próprio 

banco de dados virtual dessa instituição. Pesquisou-se os termos “Departamento Nacional de 

Produção Mineral”, “DNPM”, “Agência Nacional de Mineração”, e “ANM”. Foram 

inicialmente encontrados mais de 350 acórdãos, mas em boa parte desses resultados apenas 

mencionou-se as instituições regulatórias sem que, nesses casos, incidisse sobre elas qualquer 

tipo de fiscalização ou controle2. Assim, foi necessário operar uma seleção manual, chegando-

 
2 Em alguns casos o DNPM fora meramente citado sem ter sido propriamente auditado no curso do processo. Em 

um primeiro exemplo, auditoria operacional realizada sobre outra entidade em 2008 mencionou que durante o 

transcurso de inquérito a PF havia confirmado irregularidades no processo de certificação de diamantes realizado 

pelo DNPM. Em outros casos, o DNPM fora meramente citado porque no transcurso de obras públicas e 
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se ao resultado final de 94 acórdãos para compor o objeto de estudo (Anexo I). A metodologia 

de análise será aprofundada no Capítulo 3 da presente dissertação. 

A análise preliminar desenvolvida neste trabalho pareceu demonstrar que há uma 

recente intensificação da interferência do Tribunal de Contas no tema da regulação minerária, 

muito em razão dos desastres ocorridos com o rompimento das barragens em Mariana e 

Brumadinho. Interessado em “contribuir de forma mais decisiva para a alteração do status quo”, 

o TCU tem se dedicado à minuciosas auditorias operacionais e de conformidade, debruçando-

se profundamente sobre a governança institucional da Agência Nacional de Mineração (ANM), 

antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

Em algumas decisões emblemáticas o Plenário da Corte de Contas dissentiu de sua 

própria unidade técnica de auditores para então concluir que a ANM incorreu em 

irregularidades e omissões sistemáticas e iniciou apurações de pretensão punitiva em razão do 

rompimento de barragens. Com isso, determinou a oitiva dos Diretores da ANM em razão de 

supostas omissões em estabelecer e fiscalizar exigências que, em síntese, resultaram em mau 

gerenciamento de informações sobre barragens e graves falhas em registros documentais. 

Curiosamente, percorrer pelo transcurso histórico das decisões da Corte de Contas 

neste recorte demonstra que o TCU sempre manteve uma atuação bastante ativa junto às 

entidades reguladoras da mineração. Em uma grande parcela de casos o TCU tratava de 

matérias estritamente afetas ao controle financeiro do Estado. No entanto, uma parcela 

significativa de sua atuação era (e continua sendo) direcionada a medir a performance dos atores 

estatais que tutelam os direitos e os bens minerais. Nesses casos, não raro é possível observar o 

TCU a expedir um rol de determinações e recomendações que não se relacionam diretamente 

com o movimento de recursos financeiros. Ao contrário: parecem incidir diretamente na 

regulação pública do setor, direcionando incisivamente os processos decisórios da própria 

Agência Nacional de Mineração. Como inicialmente suscitado, isso leva a questões 

relacionadas a qual a instituição detém o poder decisório, em última instância, para conduzir os 

assuntos de interesse do setor minerário. 

Formulando como uma pergunta de pesquisa, chegou-se à seguinte indagação: na 

prática, o Tribunal de Contas da União tem atuado conforme os limites jurídicos e 

institucionais desenhados pelo ordenamento no tocante à regulação minerária? Essa foi a 

questão central que orientou o percurso desenvolvido neste trabalho. Para respondê-la, essa 

dissertação foi construída em três capítulos. 

 
concessões acharam-se jazidas minerais. Após a citação, não incidia qualquer controle. Esses casos foram 

descartados com o intuito de preservar o recorte deste trabalho. 
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 No primeiro Capítulo a dissertação se ocupará da regulação minerária. Para tanto, 

inicia com os aspectos mais relevantes do setor extrativo minerário que justificam a necessidade 

de manutenção de uma estrutura estatal designada a exercer a regulação setorial. Depois realiza 

um breve resgate histórico sobre as normas minerárias e demonstra que o Estado brasileiro 

sempre manteve uma superintendência muito ativa no tocante à exploração dos recursos 

minerais. Na sequência se volta a explorar o marco regulatório setorial após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Depois aborda as reformas regulatórias recentemente 

promovidas, com ênfase na formalização da ANM. O penúltimo item aborda as especificidades 

do modelo de governança por agência reguladora independente. Por fim, o capítulo ainda traz 

algumas discussões relativas às possibilidades e limites do controle da atividade regulatória. 

No segundo Capítulo a dissertação se volta especificamente ao TCU. Inicialmente 

analisa os fundamentos teóricos do controle externo por ele desempenhado. Na sequência, 

passa-se a tratar do histórico juspolítico do TCU, abordando seu aspecto orgânico e funcional 

através dos anos para melhor compreender como o controle externo era operacionalizado. Após 

esse resgate, demonstra-se como os contornos de sua estrutura e funcionamento estão hoje 

delineados no ordenamento jurídico. Com esses elementos, é possível suscitar as fronteiras 

específicas do controle exercido pelo TCU e os instrumentos disponíveis ao TCU para exercer 

suas atribuições. Por fim, aborda-se em profundidade os posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais sobre os limites do controle do TCU nas atividades regulatórias em geral. 

No terceiro e último Capítulo o trabalho passa à análise da totalidade de decisões 

proferidas pelo TCU sobre a ANM e o DNPM no período 2010-2020. O próprio Capítulo 3 

justifica o recorte e comenta a metodologia adotada. Ao fim, será possível estruturar algumas 

constatações empíricas quantitativas e qualitativas sobre o modo pelo qual o TCU vem 

interferindo na regulação minerária. De fato, há um incremento de interesse e substancial 

participação do TCU na regulação governamental do setor minerário. Inobstante a isso, uma 

parcela significativa dos acórdãos segue um padrão de controle extremamente controverso, 

visto que estão em tensão com os limites normativos estabelecidos no ordenamento jurídico. 
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1 REGULAÇÃO MINERÁRIA NO BRASIL 

 

 

Este primeiro Capítulo tem como objetivo geral apresentar ao leitor a governança 

regulatória do setor brasileiro de mineração. É curioso notar que mesmo que o Brasil seja um 

dos grandes países mineradores do mundo, o conhecimento jurídico teórico e empírico 

produzido sobre o tema é diminuto3. É comum que trabalhos ainda hoje tomados como 

referência sejam altamente desatualizados4. Iniciativas para tentar suprir a demanda acadêmica 

e profissional sobre Direito Minerário são muito pontuais, e geralmente atreladas à perspectiva 

do Direito Ambiental. Aqui, ao contrário, será desenvolvida uma perspectiva mais afeta ao 

Direito Regulatório; mais especificamente, tratará da governança institucional projetada pelo 

Estado para as atividades sujeitas à regulação minerária. Nesse contexto, a expressão 

“regulação” aqui é tomada como: 

A atividade estatal mediante a qual o Estado, por meio de intervenção direta ou 

indireta, condiciona, restringe, normatiza ou incentiva a atividade econômica de modo 
a preservar a sua existência, assegurar o seu equilíbrio interno ou atingir determinados 

objetivos públicos como a proteção de hipossuficiências ou a consagração de políticas 

públicas.5 

 

 

Dessa maneira, a regulação é entendida como uma atividade ou função estatal. Para 

que essa função seja exercida, é necessária uma estrutura organizacional dotada de mecanismos 

de liderança, estratégia e controle sobre as práticas de gestão pública. Aqui, a governança 

regulatória se refere a esses mecanismos superiores de direção setorial, enquanto a gestão 

pública se refere à execução dessa direção6. Em um primeiro momento, estudar a governança 

regulatória do setor de mineração requer estudar como as instituições públicas foram 

desenhadas para sua missão, portanto. Ao fim, o Capítulo abordará quais foram os espaços 

reservados à tomada de decisão regulatória setorial, visto que diferentes instituições públicas 

 
3 RAMOS, Bruno Y. K.; SOUZA, Andreza S. H. As Perspectivas do Ensino Jurídico do Direito Minerário no 

Brasil, um País Minerador. In: VILLAS BÔAS, Regina; REMÉDIO JR., José; VILHENA, Marlene. 

Contemporaneidade do direito ambiental e do direito minerário em debate: estudos em homenagem à 

Professora Dra. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 23-40. 
4 Três exemplos: (1) CALÓGERAS, José Pandiá. As minas do Brasil e sua legislação. 3 volumes. Rio da Janeiro: 

Imprensa Nacional. 1905. (2) VIVACQUA, Atílio. A nova política do subsolo e o regime legal das minas. Rio 

de Janeiro: Panamericana. 1942. (3) BEDRAN, Elias. A mineração à luz do Direito brasileiro: comentário, 

doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Elba. v. 1. 1957. 
5 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulação dos Serviços Públicos. Revista de Direito 

Administrativo, v. 228, abr./jun. 2002, p. 14. 
6 Governança é um conceito e um tema muito debatidos, mas foi conceituado de maneira limitada em razão do 

recorte da pesquisa. Sobre o tema, desenvolver na obra: LEVI-FAUR, David. The Oxford Handbook of 

Governance. New York: Oxford University Press, 2012. 
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interagem em eventuais espaços de sobreposição autorizados pelas normas constitucionais e 

legais. O Capítulo demonstrará, inclusive, que por vezes atuam mesmo quando não autorizadas, 

de modo a maximizar os interesses da própria instituição, ainda que isso signifique o surgimento 

de tensões interinstitucionais capazes de minar a coordenação estatal e os próprios resultados 

das políticas regulatórias. 

Essa abordagem se justifica porque ainda que haja correlação entre abundância de 

recursos e prosperidade, entende-se que as instituições são a principal causa do 

desenvolvimento7. Pouco adianta um país com abundância geográfica, mas que não conduz 

estrategicamente a exploração desses recursos. Já há algum tempo se questionava a efetividade 

da governança regulatória do setor, com propostas de alterações legislativas formalizadas no 

Congresso Nacional desde 2013. O debate tomou mais força após o rompimento das barragens 

de Mariana e Brumadinho, nos anos de 2015 e 2019, respectivamente. Em ambos os casos os 

empreendedores apresentaram laudos de inspeções e declarações de estabilidade que atestavam 

a segurança da estrutura. Parece seguro dizer que a entidade fiscalizadora não cumpriu sua 

missão institucional. Ampliando-se os horizontes para além da imediata pretensão de 

responsabilização, a questão que se coloca é sobre como otimizar de fato a governança e a 

gestão em todo o ciclo regulatório, i. e., desde o estabelecimento de uma agenda de prioridades 

até a implementação e constante reavaliação das medidas tomadas para regular o setor. 

Nesse sentido, as amplas reformas introduzidas em 2017 serão abordadas, mas com 

especial ênfase nas implicações da adoção do modelo de agência reguladora independente: a 

conversão do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em Agência Nacional de 

Mineração (ANM). Ainda que a proposta desenvolvida seja de uma perspectiva tão 

contemporânea quanto possível, serão feitos alguns resgates históricos importantes para 

compreender a trajetória institucional do regulador, visto que o contexto histórico fornece 

subsídios para a compreensão dos arranjos jurídicos e institucionais atuais. Raramente 

instituições são o produto de revoluções e inovações completas, sendo muito mais comum 

perceber-se que são mudanças incrementais8. 

O Capítulo 1 está estruturado em seis itens. O item 1.1 aborda os aspectos mais 

relevantes do setor extrativo minerário que justificam a necessidade de manutenção de uma 

estrutura estatal designada a exercer a regulação setorial. O item 1.2 realiza um breve resgate 

 
7 ACEMOGLU, Daron. Root causes. Finance & Development, v. 40, n. 2, 2003, p. 27-43. Vale ressaltar que o 

autor utiliza o vocábulo “crescimento econômico”, e não “desenvolvimento”. 
8 MIGONE, Andrea; HOWLETT, Michael. Charles E. Lindblom, “The Science of Muddling Through”. In: 

BALLA, Steven J.; LODGE, Martin; PAGE, Edward C. Classics in Public Policy and Administration. Oxford: 

Oxford University Press, 2015, p. 80-95. 
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histórico sobre as normas minerárias e demonstra que o Estado brasileiro sempre manteve uma 

superintendência muito ativa no tocante à exploração dos recursos minerais. O item 1.3 se volta 

a explorar o marco regulatório setorial após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Já 

o item 1.4 aborda as reformas regulatórias recentemente promovidas. Por sua vez, o item 1.5 

aborda as especificidades do modelo de governança por agência reguladora independente. Por 

fim, o item 1.6 traz as discussões relativas às possibilidades e limites do controle da atividade 

regulatória. Com esse substrato, o Capítulo 2 poderá explorar o controle exercido pelo TCU na 

regulação setorial. 

 

 

1.1 Aspectos relevantes do setor minerário 

 

O presente item tem por objetivo abordar os aspectos mais relevantes do setor extrativo 

minerário que justificam a necessidade de manutenção de uma estrutura estatal designada a 

exercer a regulação setorial. Nesse sentido, explorará principalmente teorias da economia 

política que explicam o funcionamento e as disfunções desse mercado. 

O Brasil não apenas é um país minerador9; é também um dos principais10. É comum 

observar na literatura que a atividade de mineração está diretamente ligada à autoafirmação da 

sociedade brasileira e do próprio Estado, na medida em que forneceu as condições materiais 

para que a colônia portuguesa detivesse potencial econômico suficiente para se emancipar. No 

decorrer dos anos essa vocação econômica permanece latente, mas agora atribuindo mais 

atenção à racionalização do processo de extração, processamento, e mitigação ou compensação 

dos impactos inerentes11. Ao menos em tese. 

A racionalização da indústria extrativa é geralmente enfrentada à luz das teorias 

econômicas dos recursos naturais, que buscam identificar um ponto ótimo de exploração 

associado a práticas que possam garantir a manutenção do nível de bem-estar ao longo do 

tempo. De maneira muito sintética, para que economias baseadas em recursos minerais 

mantenham o desenvolvimento sustentável é preciso que (1) sejam feitos investimentos em 

ativos alternativos e diversificados capazes de substituir o esgotamento mineral; (2) o manejo 

 
9 SOUZA, José Mendo Mizael de. Brasil, país mineiro. In: SOUZA, Marcelo Mendo Gomes de (coord.). Direito 

minerário aplicado. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. 
10 International Organizing Comittee for the World Mining Congresses. World Mining Data 2020, vol. 35. 

Vienna: ICMM, p. 28.  
11 BRITO, Luis Antonio Monteiro de. Impactos E Danos Ambientais Na Mineração: Diferenciação conceitual 

e instrumentos de controle para efetivação da tutela do meio ambiente. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), São Paulo, 2019, p. 287-295. 
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dos impactos ambientais visando sua mitigação ou compensação12. Do contrário, a dependência 

da atividade minerária faz com que as sociedades extrativas se sujeitem aos interesses dos 

grupos detentores do capital minerador no curto prazo, e que tenham uma piora no seu Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) no longo prazo. É o caso de Mariana, onde mesmo após o 

rompimento da barragem houve comoção entre a população local pela volta das atividades da 

Samarco13. 

Mesmo em uma perspectiva mais voltada para a mineração de pequena e média escala, 

as conclusões são as mesmas. A corrida pelos minérios faz com que populações que vivem em 

ambientes distantes dos centros urbanos acabem se organizando ao redor de áreas mineradoras. 

Na ausência do Estado nesses locais remotos, essas populações excluídas dos centros de decisão 

política e dos serviços providos criam suas próprias regras baseadas no grau de influência que 

conseguem exercer sobre a atividade garimpeira ou dos recursos provenientes14. Daí surgem 

inúmeros conflitos: problemas ambientais derivados da garimpagem predatória; conflitos entre 

populações nativas e garimpeiros migrantes; conflitos entre diferentes grupos garimpeiros; 

conflitos entre grupos garimpeiros organizados e governos locais, etc. Passa-se a haver 

demanda por uma autoridade central pacificadora. 

Existe uma farta literatura que trata da chamada maldição dos recursos naturais ou 

paradoxo da abundância15. Até o presente momento as evidências empíricas sugerem que os 

recursos minerais podem ser tanto uma bênção quanto uma maldição, a depender da eficácia 

das instituições nacionais e da consolidação do Estado de Direito. Para o recorte limitado desta 

dissertação, basta notar que já se consolidaram diversas teorias econômicas que justificam a 

 
12 AUTY, Richard; WARHUST, Alyson. Sustainable Development in mineral exporting economies. Resources 

Policy, v. 19, n. 1, 1993, p. 14-29. 
13 PORTO, Antônio J. M.; SANTOS, Laura M.; MELLO, Maria T.; ARAUJO, Adriana M. Reflexões sobre a 

dependência mineral em Mariana. In: FALCÃO, Joaquim; PORTO, Antônio J. M.; ALCÂNTARA, Paulo 

Augusto. Depois da Lama: Mariana e as consequências de um desastre construído. Belo Horizonte: Letramento, 

2016, p. 9-31. 
14 “In other parts of the Amazon, the hosts to the migrant miners may also take on the role of local authority and 

control the conflict and violence. In Brazil, this is commonly the ‘owner of the mine’, who usually is the person 

who first found gold in the location and therefore obtained the right to ownership in the mining culture. Although 

the ‘owner of the mine’ eventually may have (partly) formalised his access to the gold, usually his power extends 

to other arenas of social life in the mine”. THEIJE, Marjo de; SALMAN, Ton. Conflicts in marginal locations: 

Small-scale gold-mining in the Amazon. In: LAHIRI-DUTT, Kuntala. Between the Plough and the Pick:  

Informal, artisanal and small-scale mining in the contemporary world. Canberra: ANU Press, 2018, p. 269. 
15 No âmbito internacional, por exemplo: CAMERON, Peter D.; STANLEY, Michael C. Oil, Gas, and Mining: 

A Sourcebook for Understanding the Extractive Industries. Washington: World Bank, 2017, p. 19-51, 

DOI:10.1596/978-0-8213-9658-2. PLOEG, Frederick van der. Natural Resources: Curse or Blessing? Journal of 

Economic Literature, vol. 49, no. 2, Jun. 2011, pp. 366-420. Em âmbito nacional, por exemplo: ENRÍQUEZ, 

Maria Amélia. Mineração: maldição ou dádiva? Os dilemas do desenvolvimento sustentável a partir de uma 

base mineira. São Paulo: Signus. 2008. ENRÍQUEZ, Maria Amélia. Mineração e desenvolvimento sustentável: é 

possível conciliar? Revista Iberoamericana de Economia Ecológica, v. 12, 2009.  
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regulação da atividade minerária com o propósito de evitar a maldição dos recursos naturais 

não-renováveis e ainda torná-los propulsores do desenvolvimento econômico sustentável. 

Um primeiro conjunto de teorias reconhece que a exauribilidade dos recursos terá um 

impacto econômico intergeracional, e, portanto, há a necessidade de gestão estratégica da 

sustentabilidade dos ativos geradores de capital16. Essa gestão estratégica tende a ser 

concentrada na figura do Estado, posto que problemas de ação coletiva e intergeracionais 

demandam um esforço centralizado que diminua os custos de transação. A racionalização do 

uso dos recursos minerais viria, portanto, da sua conversão em ativos que fossem capazes de 

manter a riqueza e o bem estar social ao longo de gerações. Essa preocupação não é 

necessariamente ambiental, mas inerentemente econômica. Os prejuízos econômicos (e, 

portanto, no bem-estar) derivados da má gestão de economias extrativas são largamente 

descritos pela literatura. 

Um segundo conjunto de teorias também se ocupa da exauribilidade dos recursos 

minerais, mas dando ênfase à dificuldade em se coibir a sua extração sem uma autoridade 

política. É a tragédia dos comuns17. Os recursos comuns18 são bens econômicos que a priori 

estão disponíveis ao público em geral. No entanto, possuem a característica de rivalidade: 

quando alguém decide por usufruir desse recurso, outros acabam excluídos da possibilidade de 

também usufrui-lo em razão de suas características inerentes. Assim são as jazidas: uma vez 

exploradas, se esgotam. Outros não consegues extraí-las novamente. A tragédia dos comuns é 

uma crônica que trata da falta de incentivos aos indivíduos em consumir os bens comuns 

racionalmente, uma vez que estão largamente disponíveis. Sem uma autoridade política 

organizando as atividades, os minerais estão no solo para quem quiser explorá-los. No entanto, 

o excesso de consumo coletivo tende a esgotar o bem rapidamente. Por isso, demanda-se 

 
16 Dignas de nota por enfrentar a questão com profundidade há pelo menos 30 anos: (1) HOTELLING, Harold. 

The economics of exhaustible resources. Journal of political economy. v. 39, n. 1, 1931. SOLOW, Robert Merton. 

Intergenerational equity and exhaustible resources. The review of economic studies, v. 41, Symphosium on the 

economics of exhaustible resources. 1974. HARTWICK, John M. Intergenerational equity and the investing of 

rents from exaustible resources. The American economic review. v. 67. n. 5. 1977. SOLOW, Robert. On the 

intergenerational allocation of natural resources. The Scandinavian journal of Economics, v. 88, n. 1, Growth 

and Distribution: Intergenerational Problems. 1986. p. 142. Em sentido contrário, defendendo o Estado mínimo, 

em que a propriedade privada e o mercado devem agir como melhor entenderem em relação aos recursos naturais 

não-renováveis: BRÄTLAND, John. Rawlsian investment rules for “intergenerational equity”: breaches of 

methods and ethics. Journal of libertarian studies: an interdisciplinary review. v. 21. n. 04. 2007. p. 70. Para um 

resumo, ver: BRITO, Luis Antonio Monteiro de. Impactos E Danos Ambientais Na Mineração: Diferenciação 

conceitual e instrumentos de controle para efetivação da tutela do meio ambiente. Tese (Doutorado em Direito) – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), São Paulo, 2019, p. 28-34. 
17 HARDIN, Garrett. The tragedy of the commons. Science. New Series. v. 162. n. 3859. 1968. p. 162. GORDON, 

H. Scott. The economic theory of a commom- property resource: the fishery. The Journal of Political Economy. 

v. 62. n. 2. 1954. p. 124-142. 
18 MANKIW, Nicholas Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 2005. p. 231. 
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intervenção do Estado para corrigir essa falha de mercado, impondo regulações para o consumo 

racional, de modo que a sociedade consiga estabelecer prioridades e até mesmo estratégias para 

suprir a escassez ou ausência desse bem no futuro. O avanço tecnológico tende a suprir a 

necessidade de certos bens, como foi o caso do consumo em larga escala do carvão. 

Um terceiro conjunto de teorias dá mais atenção às externalidades negativas da 

atividade mineradora. As externalidades negativas são falhas de mercado nas quais uma 

transação entre agentes produz efeitos negativos a outros que não estavam envolvidos naquela 

transação, e esses efeitos não são contabilizados ou compensados por quem transaciona19. Na 

tradicional atividade mineradora um agente se apropria de recursos comuns ao custo de causar 

impactos socioambientais negativos que terão de ser suportados pela coletividade. Como via de 

regra os impactos são difusos, há pouco incentivo para que os impactados se mobilizem 

individualmente em reação à degradação que terão que suportar. Em suma, há a apropriação de 

ativos para determinados grupos e transferência de custos para terceiros não envolvidos, o que 

no médio prazo significa uma deterioração significativa do bem-estar da coletividade. 

Um quarto conjunto de teorias dá atenção aos problemas concorrenciais derivados das 

barreiras à entrada inerentes ao setor de mineração. Essas barreiras podem ser: (i) regulatórias, 

se derivadas de exigências impostas pelo Estado; (ii) físicas, se derivadas da demanda por 

infraestrutura em logística para o beneficiamento e extração do minério; e (iii) financeiras, se 

derivadas dos altos custos irrecuperáveis em pesquisa e lavra mineral, que são individualizados 

a cada jazida20. Não por acaso que cerca de 65% do mercado minerador brasileiro se concentra 

em apenas no grupo econômico controlado pela Vale S.A., enquanto cerca de 80% já alcança 

os dez maiores grupos21. Esses grupos historicamente concentram a maior parte das 

 
19 PIGOU, Arthur Cecil. The economics of welfare. 4. ed. Londres: Macmillan & Co. 1932. QUIGGIN, John. 

Economics in Two Lessons: Why Markets Works o Well, and Why They Can Fail so Badly. New Jersey: 

Princeton University Press, p. 196-213. LÉVÊQUE, François. Externalities, public goods and the requirement of 

a state's intervention in pollution abatement. In: CARRARO, Carlo; LÉVÊQUE, François (Eds.). Voluntary 

Approaches in Environmental Policy. Dordrecht: Springer, 1999, p. 17-26. 
20 COSTA, Ana Cláudia C. Regulação do Setor Minerário: uma abordagem histórica e análise dos aspectos 

jurídicos e econômicos a serem considerados em uma proposta de reforma. In: COSTA, Ana Cláudia C. et al. 

Coleção Jovem Jurista. Rio de Janeiro: Escola de Direito FGV Direito Rio, 2016, p. 301-306. 
21 “Também há uma forte concentração do valor da produção em um pequeno universo empresarial, o que pode 

ser claramente ob- servado no ranking, já que, de um universo de 7.540 empresas que recolheram CFEM em 2019, 

as 100 Maiores responderam por pouco mais de 94% de todo o royalty recolhido, que somou R$ 4,504 bilhões. E, 

dentre as 100 Maiores, apenas 10 delas participam com 79,7% da arrecadação total. São elas: Vale, CSN 

Mineração, Minerações Brasileiras Reunidas (controlada pela Vale), Anglo American Minério de Ferro Brasil, 

Salobo Metais (Vale), Mineração Rio do Norte (onde a Vale tem a maior participação), Kinross Brasil Mineração, 

Mineração Usiminas Mineração Paragominas e Baovale. (...) Houve, portanto, um aumento no nível de 

concentração, já que no ranking anterior, com base em dados de 2018, o grupo composto pelas 10 Maiores havia 

respondido por 78,98% do total da CFEM. Somente a Vale e suas controladas responderam por cerca de 65% de 

toda a CFEM recolhida em 2019”. ALVES, Francisco. Dez empresas respondem por quase 80% da CFEM. Brasil 

Mineral, ano XXXVI, n. 4001, jul. 2020, p. 42-43. 
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informações geológicas e a própria expertise mercadológica do país, o que tende a levar a outra 

falha de mercado: uma grande assimetria informacional22 entre os agentes econômicos e 

também entre o Estado e o mercado23. A assimetria informacional é inerente a qualquer 

mercado, mas a depender do seu grau constitui-se como verdadeira barreira competitiva e falha 

de Governo, o que pode ser enfrentado pela via regulatória24. 

Existem muitas abordagens, em diferentes níveis de detalhamento, que justificam a 

necessidade de regulação em economias mineradoras. Seria possível citar ainda a regulação de 

lucros extraordinários e inesperados25; ou a regulação por declaração de utilidade pública de 

um bem26. Está além do escopo desta dissertação adentrar em profundidade em cada uma delas. 

O importante é notar que a autoridade estatal é acionada a intervir por diferentes ângulos para 

garantir o equilíbrio e o bem-estar social. Mesmo perspectivas liberais admitem certas 

intervenções diante de notórias falhas de mercado27. 

De fato, entende-se necessária a presença do Estado para regular as atividades 

extrativas e a indústria siderúrgica decorrente, ainda que a própria intensidade da regulação vá 

variar conforme a demanda situacional, já que a atividade regulatória precisa ser balizada por 

critérios racionais28. Mas como são commodities que flutuam nos mercados globais, a tendência 

é que haja competição entre jurisdições pelas melhores condições regulatórias. Nesse sentido, 

o Fraser Institute29 realiza pesquisas sobre as percepções dos empreendedores de mineração 

 
22 “Assimetria de informação: ocorre quando uma das partes em uma transação sabe mais sobre as condições em 

que se realiza a transação – por exemplo, as características de um bem ou serviço, sendo transacionado – do que 

outra parte.” PINHEIRO, Armando Castelar; e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. 2a edição, p. 285. 
23 Para uma síntese da presença do Estado no setor mineral, ver: BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do 

petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 78-259. 
24 “A assimetria de informação é mais a norma do que a exceção, mas nem sempre, em função disso, a regulação 

é necessária ou recomendável (...) o custo em que o regulador incorre para informar-se e divulgar essa informação 

tende a ser muito alto, em comparação ao ganho marginal que pode resultar disso. Em geral, é suficiente, nesses 

casos, manter uma regulação potencial (Quadro 6.1), a ser utilizada apenas se houver evidência de abuso”. 

PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005, p. 259 e 260. 
25 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation: theory, strategy and 

practice. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 17. 
26 DEMSETZ, Harold. Why Regulate Utilities? Journal of Law and Economics, Vol. 11, No. 1, apr., 1968, p. 

55-65. ROBINSON, Gustavus. The public utility concept in American law. Harvard Law Review, v. 41, n. 3, p. 

277-308, jan. 1928. GIACOMUZZI, José Guilherme. O serviço de táxi é serviço público? Em torno de conceitos 

e da esquizofrenia no direito administrativo brasileiro. A&C – Revista de Direito Administrativo & 

Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, n. 68, p. 209-250, abr./jun. 2017. 
27 KENNEDY, David. The “Rule of Law”, Political Choices and Development Common Sense. In: TRUBEK, 

David; SANTOS, Alvaro (ed.). The New Law and Economic Development: a critical appraisal. New York: 

Cambridge University Press, p. 95-173. 
28 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 115-194. 
29 FRASER INSTITUTE. Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies: 2020. Disponível em: 

http://bit.ly/2ZO3sDm. Acessado em 02 de fevereiro de 2021. 
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sobre o ambiente regulatório em que atuam, elaborando um ranking anual. Nos últimos 10 anos 

o Brasil viu seus resultados globais melhorarem, mas em anos mais recentes caiu algumas 

posições. 

No ano de 2020 a pesquisa do Fraser Institute foi realizada sobre 77 jurisdições ao 

redor do mundo. Dentre os resultados do Brasil, vale ressaltar: (1) o Índice de Atratividade para 

Investimentos, no qual ocupou a 38ª posição; (2) o Índice de Percepção de Políticas Públicas, 

no qual ocupou a 56ª posição; (3) o Índice de Sobreposições Regulatórias e Inconsistências, no 

qual ocupou a 53ª posição; (4) o Índice de Sistemas Legais, no qual ocupou a 56ª posição; (5) 

o Índice de Incertezas sobre a Administração, Interpretação e Implementação das Regulações 

Existentes, no qual ocupou a 28ª posição. No ano de 2018 o relatório demonstrou a percepção 

de que “regulações onerosas e corrupção continuam a atormentar essa jurisdição, o que 

desencoraja os investimentos”30. Note-se que por “regulações onerosas” pode-se compreender 

não somente os gastos financeiros, mas também a quantidade de tempo e trabalho requeridos 

da sociedade empresária. 

Para melhor compreender as oportunidades e os desafios enfrentados em âmbito 

nacional próximo item inicia o resgate histórico das normas e do arranjo institucional do setor 

de mineração brasileiro. 

 

 

1.2 Histórico normativo e o anterior arranjo institucional 

 

 

O presente item tem por objetivo realizar um resgate histórico sobre as normas 

minerárias para entender como o Brasil estruturou suas instituições de governança regulatória 

e estabeleceu os regimes de exploração. Em um país de vocação extrativa analisar o histórico 

da regulação minerária “é o mesmo que compendiar e dissecar a própria história econômica do 

país”31. Há farto registro na literatura, sobre o qual se fará um esforço de sintetização. 

No período colonial a extração de minérios representou um dos principais objetivos da 

Coroa, de modo que as jazidas foram qualificadas como sua propriedade. A exploração dos 

recursos minerais significou a atratividade da colônia para o povoamento e também a 

 
30 FRASER INSTITUTE. Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies: 2018. Disponível em: 

http://bit.ly/2ZO3sDm. Acessado em 02 de fevereiro de 2021. Traduzido do original. 
31 BEDRAN, Elias. A mineração à luz do Direito brasileiro: comentário, doutrina e jurisprudência. Rio de 

Janeiro: Elba. v. 1. 1957. p. 9. 
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manutenção do poder da elite portuguesa. Os interessados em explorar as jazidas deveriam 

receber a autorização real através de foral ou alvará, e todos os metais estavam sujeitos ao 

pagamento do quinto (20%) e, posteriormente, do dízimo (10%)32. Ana Cláudia Costa 

demonstra que “mesmo nos períodos áureos da exploração do ouro o valor máximo extraído 

ficava muito aquém dos percentuais atualmente existentes”33; o que revela o incremento na 

demanda por minerais e na eficiência da exploração. 

No Brasil Imperial inicialmente a propriedade dos bens minerais passou da Coroa 

Portuguesa ao Império. A nova Constituição Imperial de 1824 garantiu a plenitude do direito 

de propriedade, ainda que as jazidas permanecessem exploradas mediante autorização real34. 

Logo o Decreto 16.09.1824 autorizou estrangeiros a se estabelecerem no setor de mineração 

mediante o pagamento extra de 5% de impostos. Algum tempo depois, o Decreto de 27.01.1829 

transferiu os bens minerais para os detentores da propriedade do solo35. Essa alteração 

estimulou o empreendedorismo privado, que viu o estabelecimento de seis multinacionais 

inglesas36. 

Na 1ª República a Constituição de 1891 manteve a propriedade dos bens minerais com 

o proprietário do solo, estabelecendo que poderiam ser feitas ressalvas legais para o bem deste 

próprio ramo da indústria. Somente seriam propriedade da União as minas indispensáveis à 

defesa nacional e à infraestrutura, bem como seriam dos respectivos estados as minas em terras 

devolutas37. Nesse período criou-se o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), 

que tinha o propósito de realizar as primeiras pesquisas centralizadas no Estado sobre os bens 

minerais do país38. Era um momento histórico que tentava favorecer a iniciativa privada. 

Por volta de 1910 um conjunto de normas estimulou a indústria siderúrgica do país ao 

conceder não somente incentivos fiscais e tributários, como também reduzir fretes ferroviários 

dos produtos, facilitar a construção de infraestrutura, e dar preferência aos produtos das usinas 

 
32 HOLANDA, Sérgio Buarque de (coord.). História Geral da Civilização Brasileira. 6ª ed. Tomo I, vol. 2. São 

Paulo: Difel, 1985, p. 228-310. FEIGELSON, Bruno. Curso de direito minerário. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 40. 
33 COSTA, Ana Cláudia C. Regulação do Setor Minerário: uma abordagem histórica e análise dos aspectos 

jurídicos e econômicos a serem considerados em uma proposta de reforma. In: COSTA, Ana Cláudia C. et al. 

Coleção Jovem Jurista. Rio de Janeiro: Escola de Direito FGV Direito Rio, 2016, p. 220. 
34 VIVACQUA, Atílio. A nova política do subsolo e o regime legal das minas. Rio de Janeiro: Panamericana. 

1942, p. 510-511. 
35 RIBEIRO, Carlos Luiz. Direito minerário: escrito e aplicado. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 5. 
36 LINS, Fernando Antonio Freitas; LOUREIRO, Francisco Eduardo de Vries Lapido; e ALBUQUERQUE, Gildo 

de Araújo Sá Cavalcanti de. Brasil 500 anos — a construção do Brasil e da América Latina pela Mineração. Rio 

de Janeiro: CETEM/MCT, 2000. p. 61. 
37 Constituição de 1891. Art. 72 c/c art. 64. 
38 LINS, Fernando Antonio Freitas; LOUREIRO, Francisco Eduardo de Vries Lapido; e ALBUQUERQUE, Gildo 

de Araújo Sá Cavalcanti de. Brasil 500 anos — a construção do Brasil e da América Latina pela Mineração. Rio 

de Janeiro: CETEM/MCT, 2000. p. 61. 
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siderúrgicas do país39. Além disso, a chefia do SGMB tinha sido exercida por Orville Derby, 

um geólogo norte-americano que enviou um relatório ao XI Congresso Geológico 

Internacional, em Estocolmo, sobre o enorme potencial das jazidas próximas a Itabira/MG, o 

que chamou a atenção da comunidade internacional40. O principal resultado disso foi um acordo 

entre Nilo Peçanha e empresários ingleses, que obtiveram a concessão em 1911 através da 

recém-constituída Itabira Iron Ore Company41, sociedade de capital 100% privado que acabou 

se tornando conhecida por ser o embrião da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 

A Constituição de 1934 voltou a exigir expressamente a autorização ou concessão 

federal para o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, ainda que de 

propriedade privada. Mais ainda, dispôs que a lei deveria regular a nacionalização progressiva 

das minas e jazidas essenciais à defesa econômica ou militar do país; e que a exploração das 

minas só poderia ser feita por brasileiros ou empresas organizadas no Brasil42. Em 1934 também 

foi criado o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em substituição ao SGMB. 

No mesmo ano também promulgado um novo Código de Minas, que garantia ao proprietário 

do solo a prioridade na exploração da jazida, ou, se caso concedida a outrem, o proprietário 

teria direito à coparticipação43. Entre a promulgação do Código de Minas de 1934 e a 

Constituição de 1937 houve intensas disputas políticas e judiciais entre aqueles que defendiam 

o dirigismo estatal mais intenso na exploração do subsolo e aqueles que defendiam a iniciativa 

privada. Do lado da Administração Pública estavam os burocratas relacionados ao DNPM, e do 

lado da iniciativa privada estava um conjunto de intelectuais dentre os quais o mais expoente 

foi Monteiro Lobato44, que publicou “O Escândalo do Petróleo e Ferro”. 

O entendimento de Monteiro Lobato era o de que as restrições impostas pela 

Constituição e pelo Código de Minas, ambos de 1934, serviam apenas ao interesse de grupos 

econômicos internacionais45. Ainda que fossem mais restritivos e nacionalistas, inclusive 

impondo novamente a necessidade de autorização ou concessão, Lobato entendia que isso 

apenas criava reservas minerais para o futuro, mantida intacta para quando outros países se 

esgotarem. Isso manteria o Brasil em um estágio de subdesenvolvimento e atenderia aos 

interesses de poucos. Nesse raciocínio, uma das provas da política deliberada de contenção da 

 
39 Lei n.º 2.210/1910; Decreto n.º 8.019/1910; Decreto n.º 2.406/1911. 
40 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 

2011, p. 78. 
41 Decreto n.º 8.787/1911. 
42 Constituição de 1934. Art. 119. 
43 Código de Minas de 1934. Art. 6º. 
44 COHN, Gabriel. Petróleo e Nacionalismo. São Paulo: Difel, 1968, p. 33-38. BERCOVICI, Gilberto. Direito 

econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 95. 
45 LOBATO, José B. Monteiro. O Escândalo do Petróleo e Ferro. São Paulo: Brasiliense, p. 61. 
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iniciativa privada estaria na patente ineficiência e falta de aparelhamento do DNPM, bem como 

na dependência excessiva de laudos e serviços técnicos providos por estrangeiros. Em suma, 

“não perfurar e não deixar que se perfure”. A primeira publicação, de 1936, acabou censurada 

por Vargas. 

A Constituição Federal de 1937 reflete o nacionalismo e dirigismo estatal do Estado 

Novo, autorizando a exploração das minas somente por brasileiros ou empresas constituídas 

por acionistas brasileiros46. Não mais por empresas organizadas no Brasil, como em 1934. Logo 

houve a publicação de um novo Código de Minas de 1940, seguindo a mesma tendência 

restritiva, excluindo-se inclusive os sucessores de nacionalidade distinta47. O Código de Minas 

exigia comprovação de capacidade financeira para exploração, relação de imóveis afetados e 

impunha o limite de cinco autorizações de pesquisa por pessoa48. Nesse período optou-se por 

estatizar a Itabira Ore Company, dividindo-a em duas empresas e transferindo 51% das ações 

respectivas à União. Em 1942 as duas novas empresas tiveram seus bens encampados e juntas 

formaram a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), agora integralmente estatal49. 

A Constituição Federal de 1946 retomou o modelo de 1934 que permitia a outorga de 

títulos minerários a pessoas jurídicas organizadas no Brasil, ainda que seus acionistas fossem 

estrangeiros50. Logo o Judiciário foi instado a se manifestar e o Supremo considerou tal 

dispositivo restritivo do Código de Minas inconstitucional51. Os demais dispositivos 

continuaram influenciando a sistemática posterior, posto que foi o Código de Minas de 1940 

que iniciou a sistemática que exige a apresentação de relatório final de pesquisa mineral para a 

concessão de lavra52. O título de pesquisa tinha duração de dois anos, prorrogável por no 

máximo mais dois anos.  

Vale notar que entre 1948 e 1950 houve uma grande mobilização da opinião pública 

de todas as classes sociais em relação à campanha “O Petróleo É Nosso”, que pregava o 

 
46 Constituição de 1937. Art. 143. 
47 Código de Minas de 1940. Art. 6º. 
48 Código de Minas de 1940. Art. 13; art. 14; art. 18, p. u. 
49 “Ao contrário da criação das empresas estatais nos países europeus, a estatização no Brasil significa também a 

constituição da própria atuação empresarial nos vários setores da economia, internalizando o processo de 

industrialização. O Estado brasileiro vai, simultaneamente, concentrar recursos e constituir a base produtiva do 

país. Neste primeiro momento da construção do Estado industrial no Brasil, as questões referentes à mineração, 

siderurgia e petróleo se tornaram questões de Estado, vinculando a exploração dos recursos minerais à política 

nacional de industrialização. (...) A presença do Estado irá se materializar diante da ausência do capital privado 

nacional e em contraposição ao controle estrangeiro sobre os recursos minerais”. BERCOVICI, Gilberto. Direito 

econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 115. 
50 Constituição Federal de 1946. Art. 153, §1º. 
51 STF. RO em MS nº 11.189/63. 
52 Código de Minas de 1940. Art. 16. 
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monopólio estatal do petróleo53. A campanha contou com os holofotes da imprensa – positiva 

ou negativamente –, protestos nas ruas, hostilidades, e se tornou tema das eleições de 1950. A 

mesma comoção popular não atingiu a indústria mineral. Neste período a Vale se consolidava 

como um caso de grande sucesso econômico dentre as estatais54, o que parece ter garantido uma 

menor pressão social por mudanças no setor. A exploração continuava aberta ao capital privado 

e estrangeiro, mas o protagonismo parecia continuar com a Vale do Rio Doce. 

Em 1960 criou-se o Ministério de Minas e Energia (MME), que vinculou a si os já 

existentes Conselho Nacional de Minas e Metalurgia (CNMM), de 1940; Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), de 1941; Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), de 1942; e 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), de 1956. Segundo o próprio MME, “esse 

arcabouço organizacional e institucional, criado entre os anos 1930 e 1960, possibilitou ao 

governo pensar sistematicamente os setores de geologia, mineração e transformação mineral a 

partir de uma visão de planejamento”55. Em suma, no período compreendido entre 1930 e 1960 

desenvolveu-se o lento processo de deslocamento de competências da Administração central 

em favor de núcleos regulatórios especializados. 

Logo após a instauração do regime militar em 1964 o Governo deixou claro que o 

aproveitamento mineral estava no primeiro plano de suas prioridades. O MME, em sua 

Exposição de Motivos nº 391/1964 estabeleceu como objetivos principais do Estado no setor 

mineral: (1) aproveitar intensa e imediatamente os recursos naturais conhecidos; (2) ampliar a 

curto prazo o conhecimento do subsolo do país; (3) promover a regulamentação dos artigos da 

Constituição Federal de 1946 que distinguiam a propriedade dos bens minerais da propriedade 

do solo; (4) propor a revisão do Código de Minas de 1940. Os planos para a concretização 

desses objetivos ficaram a cargo do DNPM e de especialistas do setor mineral. 

Como resultado, em 1965 expediu-se o 1º Plano Setorial da Mineração, documento 

que apresentava de maneira mais concreta as prioridades e diretrizes da política minerária 

brasileira. Representava a política pública pensada para o período compreendido entre 1965 e 

1974, reconhecendo que “duas grandes divisões da indústria suportam basicamente a economia 

do país: a agricultura e a mineração”56. O 1º Plano Setorial se organizava em três objetivos 

 
53 MIRANDA, Maria A.  T. O Petróleo é Nosso: a luta contra o “entreguismo”, pelo monopólio estatal. Petrópolis: 

Vozes, 1983, p. 34-225. 
54 SILVA, Marta Zorzal e. A Vale do Rio Doce na Estratégia do Desenvolvimentismo Brasileiro. Vitória: 

EDUFES, 2004, p. 193-201 e 224-229. COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. A Mineração no Brasil e a Vale 

do Rio Doce. Rio de Janeiro: CVRD, 1992, p. 253-267. 
55 Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral – SGM. 

Perspectiva Mineral. Número 1, Ano I, jul. 2009, p. 2-3. 
56 Brasil. Ministério de Minas e Energia. I Plano Decenal de Mineração: diretrizes básicas (1965-1974). Brasília: 

MME, 1965. 
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principais, quais sejam: elaborar a carta geológica do Brasil com definição ao milionésimo 

(escala de 1:1.000.000); estabelecer projetos básicos; e realizar projetos específicos de pesquisa 

mineral. O documento fornecia clara previsão dos recursos necessários para a realização desses 

objetivos principais. O regime militar foi caracterizado pela tentativa de incentivar os 

investimentos externos e, ainda assim, por intervenções estratégias que reafirmassem a 

soberania nacional, tal qual a intervenção nas jazidas da região de Carajás, descobertas por 

empresa multinacional57. Os anos seguintes foram marcados por reformas normativas. 

A Constituição de 1967 explicitou a dualidade entre solo e subsolo, mas não foi 

expressa em relação à propriedade do bem mineral. Ainda assim, dispôs sobre a necessidade de 

autorização ou concessão para a exploração. Por sua vez, o Código de Minas de 1967, ainda 

vigente, fez modificações substanciais58. Passou a permitir empresas estrangeiras atuando no 

país, desde que legalmente habilitadas; findou a limitação de 5 autorizações de pesquisa por 

titular; e modificou o regime de outorga de lavra, numa tentativa de desburocratização e maior 

deslocamento de competências ao DNPM e ao MME59. Pouco tempo depois o Decreto 

62.934/1968 regulamentou o Código de Mineração e estipulou com mais detalhamento 

conceitos jurídicos pertinentes, direitos de propriedade e direitos reais, direito de prioridade, 

classificações de jazidas e minas, regimes de exploração e aproveitamento, e como se 

desenvolveria a fiscalização da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria mineral, 

atribuindo competências regulatórias ao DNPM. Esse Decreto só foi revogado em 2018. 

Em 1980 foi lançado o 2º Plano Setorial da Mineração, que compreendia o período 

entre 1981-1990. Esse documento declarou que a meta maior da política mineral brasileira deve 

ser a de, “na medida do possível e dos condicionamentos geológicos do país, atingir a curto 

prazo a mínima dependência externa em matérias-primas minerais e a intensificação da 

produção dos recursos minerais ora conhecidos e já trabalhados”60. O documento reconheceu a 

falha do 1º Plano Setorial, visto que os estímulos previstos não significaram o incremento na 

 
57 Brasil. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral – SGM. 

Perspectiva Mineral. Número 1, Ano I, jul. 2009, p. 3. 
58 Decreto no 227 de 28 de fevereiro de 1967 que dá nova redação ao Decreto-lei no 1.985, de 29 de janeiro de 

1940 (Código de Minas). 
59 “No Código de 1940 a autorização tanto para pesquisa quanto lavra era concedida pelo Minis- tro de Agricultura. 

Na redação original do Decreto no 227/67 a autorização dependia de alva- rá do Ministro de Minas e Energia e a 

concessão de decreto do Governo Federal, para facilitar os regimes, a autorização passou a ser competência do 

DNPM, um órgão com diversas sedes regionais, e a concessão deixou de exigir decreto, mas tão somente portaria 

de concessão pelo Ministro de Minas e Energia, conforme determina o art. 2o do Código de Minas”. COSTA, Ana 

Cláudia C. Regulação do Setor Minerário: uma abordagem histórica e análise dos aspectos jurídicos e econômicos 

a serem considerados em uma proposta de reforma. In: COSTA, Ana Cláudia C. et al. Coleção Jovem Jurista. 

Rio de Janeiro: Escola de Direito FGV Direito Rio, 2016, p. 220. 
60 Brasil. Ministério de Minas e Energia. II Plano Decenal de Mineração: diretrizes básicas (1981-1990). Brasília: 

MME, 1980, p. 9. 
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eficiência do setor. Em reação, foram estabelecidas diversas diretrizes de ações políticas a 

adotar61. 

Dentre as ações políticas necessárias reconhecidas no 2º Plano Setorial da Mineração 

estava a reorganização das instituições de governança regulatória. Em especial, estabeleceu-se: 

(1) a necessidade de reformulação do Conselho Superior de Minas, entidade consultiva da 

Presidência da República; (2) o fortalecimento do Grupo Executivo da Indústria da Mineração 

(GEIMI), para que atue mais efetivamente como um conselho voltado ao desenvolvimento do 

setor; e (3) a necessidade de fortalecimento e reestruturação técnico-administrativa do DNPM, 

posto que este não contava com os recursos financeiros, humanos e organizacionais necessários 

para o desempenho das funções que lhe seriam exigidas na década 1981-1990. 

Do exposto, quanto ao arranjo institucional, foi possível perceber a progressiva criação 

de centros de competência decisória especializados. Ainda assim, os registros refletem a falta 

de aparelhamento das estruturas regulatórias, ainda que a indústria mineral fosse considerada 

um dos dois grandes pilares econômicos do país, o que gerou questionamentos a respeito de a 

quem essa situação favoreceria. Já o histórico normativo reflete intensas disputas políticas que 

fizeram com que os direitos de propriedade fossem pendulares e, portanto, relativamente 

instáveis. Uma breve síntese a seguir. 

Em 1823 o bem mineral era propriedade do império. Em 1824 a Constituição garantiu 

o direito de propriedade privada, e um Decreto garantiu os direitos de exploração mineral aos 

proprietários do solo. Em 1891, na 1ª República, os bens minerais eram propriedade privada, 

com restrições para fins de defesa nacional e construção de infraestrutura. Em 1934 a 

Constituição reestabeleceu a dualidade entre solo e subsolo. Não determinou explicitamente a 

propriedade da União, mas determinou o modelo de outorga como autorização e concessão, 

admitindo-se pessoas jurídicas estrangeiras com sede no Brasil. Determinou também a 

progressiva nacionalização das minas de interesse da União. Em 1937 a Constituição estipulou 

a exploração de minas somente por brasileiros ou empresas constituídas por acionistas 

brasileiros. Em 1946 a Constituição retornou à previsão da CF/34 que permitia a outorga a 

qualquer PJ organizada no Brasil. A Constituição de 1967 foi silente em relação à propriedade 

dos bens minerais, mas exigiu títulos estatais para a atividade de exploração. O Código de 

Mineração de 1967 permitiu empresas estrangeiras no país, desde que legalmente habilitadas. 

 
61 Sobre trabalhos geológicos básicos e sofisticados; sobre produção mineral; sobre programas de ciência e 

tecnologia mineral; sobre medidas para a sofisticação da regulação do comércio mineral; sobre recursos humanos; 

recursos financeiros e incentivos; preservação do meio ambiente; reformulação da legislação minerária e tributária; 

e sobre a reorganização das instituições de governança regulatória. 
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As disputas políticas e jurídicas em torno dos bens minerais continuaram mesmo 

durante e após a Assembleia Constituinte de 1987-1988, conforme se verá a seguir. 

 

 

1.3 O marco regulatório da mineração após a Constituição da República de 1988 

 

 

O presente item se volta a explorar o marco regulatório setorial após a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, sem avançar nas alterações mais recentes, que serão objeto do 

item 1.4. Serão tecidos alguns comentários sobre a Constituição, sobre o regime de governança 

regulatória, e sobre os regimes de exploração mineral. 

A Assembleia Constituinte da Carta Cidadã teve seu início formal em fevereiro de 

1887. As pressões e disputas políticas em torno da tutela estratégica dos bens minerais foram 

particularmente evidentes, dada a importância para o desenvolvimento do país. Além disso, 

nesse momento já estava em evidência a questão da necessidade de práticas voltadas à 

sustentabilidade socioambiental para mitigar ou compensar os impactos negativos da 

mineração, ou, na linguagem econômica, as externalidades negativas. 

Novamente, as principais questões constitucionais relativas à indústria mineral seria a 

nacionalização ou não dos bens minerais, bem como o nível aceitável de favorecimento ao 

capital estrangeiro. Mesmo com rupturas institucionais relativamente constantes para o nível de 

estabilidade esperado da indústria mineral, as multinacionais já estavam instaladas e operantes 

no Brasil há muito tempo. Com a distribuição da obra “Quem é Quem no Subsolo Brasileiro” 

aos constituintes os debates acerca da produção mineral puderam contar com alguma base 

científica62. 

Restou evidenciado que grupos estrangeiros controlavam 38,1% do total dos grupos 

econômicos, e ocupavam uma área equivalente aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Paraná reunidos. Os grupos nacionais estatais ocupavam 29,9% do total, e os 

grupos privados nacionais ocupavam 35%. Dentre as áreas controladas por estrangeiros, British 

Petroleum/Brascan e Anglo American detinham 61%. Dentre as áreas controladas por grupos 

 
62 PEREIRA, Osny D. A Questão Mineral na Constituinte. In: GUERRERO, Gabriel et al. Constituinte: a nova 

política mineral. Brasília: CNPQ, 1988, p. 99-169. 
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privados nacionais, Paranapanema, Monteiro Aranha e Associados, Brumadinho e Best 

detinham a porção de 51%63. 

A percepção majoritária da Constituinte era a de que as áreas permaneciam bloqueadas 

como reserva de mercado e que as multinacionais não investiam em desenvolvimento 

tecnológico fora de suas matrizes. Naquele momento histórico, as soluções pareciam advir de 

mímicas de políticas bem-sucedidas de outros países, e entendeu-se que a saída seria o controle 

dos bens minerais pela União e o favorecimento ao capital nacional64. É curioso perceber que 

não havia uma mentalidade voltada aos programas de sofisticação ou melhoria regulatória65 

como alternativas mais promissoras para a condução do mercado. Ao contrário, entendia-se de 

maneira um tanto quanto simplista que a reafirmação da propriedade pela União e a exploração 

pelos nacionais tenderia a resolver os problemas. 

Ao fim da Assembleia Constituinte os recursos minerais foram positivados como bens 

de propriedade da União, distinguindo-os da propriedade do solo. A redação original dispunha 

que a exploração e o aproveitamento só poderiam ser efetuados mediante autorização da União, 

no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na forma da 

lei66. Ainda que essa decisão política tenha sido tomada por 283 votos a 79, foi duramente 

 
63 VILLAS-BÔAS, Ana Lúcia. Mineração e Desenvolvimento Econômico: o projeto nacional no contexto da 

globalização (1964-1994), volume II. Rio de Janeiro: CNPQ/CETEM, 1995, p. 61. 
64 Nesse sentido, o então Secretário Geral do Ministério da Ciência e Tecnologia: “As empresas estrangeiras estão 

no Brasil há muito tempo, detém direitos de lavras que nunca utilizaram. Parece que querem guardar tudo para o 

futuro. Elas também raramente investem em desenvolvimento tecnológico fora de suas matrizes. Estamos cansados 

de ver empresas estrangeiras dominando o mercado brasileiro com tecnologias obsoletas. São exceções as 

empresas estrangeiras que fazem pesquisa no país. Por isto, eu acredito que, para a empresa nacional competir e 

dominar os mercados nestas áreas novas, ela precisa fazer muita pesquisa. E não há outra forma de se criar uma 

estrutura de capacitação de desenvolvimento tecnológico de produtos e processos no Brasil, a não ser através da 

empresa nacional, porque ela é o grande veículo da realização de pesquisas. Eu não creio que a empresa estrangeira 

venha mudar seu padrão de comportamento. Portanto é preciso que estas empresas ocupem um pedaço grande do 

mercado, para que o faturamento tenha porte para financiar a pesquisa. Neste sentido, eu creio que, ao contrário 

do que estes setores dizem, o nacionalismo é progressista do ponto de vista tecnológico, e a internacionalização 

indiscriminada, esta sim, pode nos levar ao atraso pela inviabilização da pesquisa no setor privado. É fundamental, 

portanto, que nestes setores novos se assegure uma parcela expressiva da empresa nacional no domínio dos 

mercados. Isto não é nacionalismo dos anos 50. Isto é uma percepção nova de que o desenvolvimento tecnológico, 

como conseguiu o Japão e a Coréia, são as empresas nacionais, desfrutando de mecanismos de proteção. Este é o 

nacionalismo não pelo nacionalismo em si, mas o nacionalismo como maneira de garantir o desenvolvimento 

tecnológico do país”. COUTINHO, Luciano Galvão. Nacionalismo como Opção Progressista. In: GUERRERO, 

Gabriel et al. Constituinte: a nova política mineral. Brasília: CNPQ, 1988, p. 37. 
65 BALDWIN, Robert. Better Regulation: The Search and the Struggle. In: BALDWIN, Robert et al. (eds.). The 

Oxford Handbook of Regulation, Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 259-278. 
66 Constituição Federal de 1988. Art. 176 (redação original). As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos 

minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração 

ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. § 1º A 

pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo 

somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros 

ou empresa brasileira de capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas 

atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. 
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criticada. “Nós acabamos de criar a indústria do testa-de-ferro”67, alegou-se. Para os 

constituintes contrários, o novo dispositivo teria pouca influência prática no setor, que 

continuaria sendo controlado por capital estrangeiro. A diferença seria somente que agora as 

multinacionais se utilizariam das nacionais em manobras para a composição formal do capital. 

Na nova Constituição a atividade de garimpo recebeu destaque, muito em prol da 

experiência atípica vivida nos anos 1980 em Serra Pelada, no Sul do Pará68. O auge da produção 

em 1983 significou a mobilização de 50 mil garimpeiros e a extração de 14 toneladas de ouro 

em uma região extremamente concentrada, não sem alguns conflitos. Tamanha mobilização 

atraiu a atenção da mídia e gerou tensões que impediram a Companhia Vale do Rio Doce de 

exercer as atividades extrativas sobre a área, cuja titularidade possuía. Ainda assim, o Governo 

Federal editou normas que firmavam parcerias com os garimpeiros da área para manter a 

influência política e econômica sobre o local. As potencialidades da atividade garimpeira 

levaram à redação do art. 174, § 3º69. 

Além disso, a dimensão socioambiental da atividade mineradora e da indústria 

decorrente também receberam destaque. Mesmo com o caput do art. 225 já explicitando que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ainda se entendeu por bem 

deixar explícito no § 2º que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 

meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei”70. Além disso, instituiu-se a proteção especial aos territórios de 

comunidades originárias e tradicionais, prevendo-se, dentre outros, a necessidade de 

procedimento específico no Congresso Nacional para a autorização da exploração mineral 

nesses territórios71. A análise da regulação socioambiental da atividade mineradora não está 

 
67 O GLOBO. Confirmada a nacionalização de jazidas e recursos minerais. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 30 

ago. 1988, p. 2. 
68 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 

2011, p. 228. 
69 Constituição Federal de 1988. Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o 

setor público e indicativo para o setor privado. § 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em 

cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. 
70 Constituição Federal de 1988. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 2º Aquele que explorar recursos minerais 

fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei. 
71 Constituição Federal de 1988. Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 
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incluída no recorte desta dissertação, motivo pelo qual não serão tecidos comentários mais 

detidos. 

A estratégia de exploração do subsolo por nacionais não subsistiu às reformas de 

tendência neoliberal promovidas no curso dos anos 1990. Isso pode ser interpretado como um 

sinal de que tal estratégia não produziu os efeitos positivos esperados. Ou que o modelo 

“neonacionalista” que foi vitorioso na Assembleia Nacional Constituinte acabou derrotado no 

dia a dia dos Governos Sarney, Collor e Itamar72. Isso porque nesses Governos o programa de 

privatizações abrangeu mais de uma dezena de estatais do setor mineral, houve intensa 

mobilização pela revisão do texto constitucional, e uma política de austeridade que debilitou o 

aparato regulatório do setor de mineração73. 

Durante o Governo Fernando Henrique Cardoso chancelou-se um amplo conjunto de 

medidas induzidas pelo Governo Collor, dentre os quais a privatização total do setor siderúrgico 

e da Companhia Vale do Rio Doce, bem como a reabertura constitucional para o capital 

estrangeiro na mineração74. Para Breno dos Santos, então presidente da CVRD, as estatísticas 

do setor nos anos 1990 eram desanimadoras; no entanto, a nacionalização não teria sido o 

principal motivo, e sim a crise econômica. Ainda assim, “o veto ao capital estrangeiro na fase 

de pesquisa apresenta nos últimos anos uma correlação com a vertiginosa queda dos 

 
segundo seus usos, costumes e tradições. § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 

posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. § 

3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 

minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. § 4º As terras 

de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. § 5º É vedada a 

remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe 

ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do 

Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. § 6º São nulos e 

extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das 

terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 

ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade 

e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas 

da ocupação de boa fé. § 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. 
72 VILLAS-BÔAS, Ana Lúcia. Mineração e Desenvolvimento Econômico: o projeto nacional no contexto da 

globalização (1964-1994), volume II. Rio de Janeiro: CNPQ/CETEM, 1995, p. 53. 
73 A extinção do MME e sua incorporação no Ministério da Infraestrutura implicou em baixa priorização de alguns 

órgãos como o DNPM. Em maio de 1994 o DNPM foi transformado em autarquia para tentar melhorar a autonomia 

administrativa e reverter as dificuldades enfrentadas pela entidade. Mas a transformação não foi acompanhada de 

dotações de recursos compatíveis com as atribuições. Cf.: VILLAS-BÔAS, Ana Lúcia. Mineração e 

Desenvolvimento Econômico: o projeto nacional no contexto da globalização (1964-1994), volume II. Rio de 

Janeiro: CNPQ/CETEM, 1995, p. 84. BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos 

minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 247. 
74 Constituição Federal de 1988. Art. 176, § 1º (nova redação). A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o 

aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante 

autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis 

brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas 

quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. 
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investimentos do setor”75. Por outro lado, Gilberto Bercovici entende que o Brasil “perdeu parte 

de sua capacidade autônoma de decisão sobre a política econômica, uma empresa essencial para 

o planejamento do desenvolvimento nacional e seu grande instrumento de atuação no setor 

mineral”76. Fato é que houve profundas reformulações nas estruturas de governança regulatória, 

posto que a Administração central seguia uma política de austeridade e as estatais eram 

leiloadas. 

No ano de 1994 o Plano Plurianual para Desenvolvimento do Setor Minerário77 foi 

publicado e difundido como o 3º Plano Setorial da Mineração. Esse documento passou a 

entender que realizar o mapeamento geológico do país inteiro e em definição compatível com 

a melhor definição disponível não seria factível no curto prazo, e passou a estabelecer metas 

regionais estratégicas. Além disso, reconheceu a falta de interesse do empresariado em 

licitações de áreas pesquisadas pelo Estado. Mas principalmente, para os fins dessa dissertação, 

reconheceu a necessidade de realizar diversas melhorias estruturais e funcionais no DNPM78. 

Algum tempo depois, a Lei 9.314/1996 realizou significativas alterações no Código de 

Minas de 1967. A nova lei permitiu que a outorga de determinados títulos fosse realizada 

diretamente pelo DNPM; permitiu a cessão de títulos minerários entre particulares por 

transações negociais; suprimiu as disposições relativas ao “Capítulo VII – Da Empresa de 

Mineração” que constavam no Código de Minas; extinguiu a pena de vedação a novas outorgas 

ao minerador que não apresentar relatório final de pesquisa no prazo determinado; e permitiu a 

prorrogação de autorizações de pesquisas até o prazo máximo de seis anos.79 

Nos anos 1990 as disputas judiciais a respeito dos bens minerais na Constituição de 

1988 também começavam a sedimentar entendimentos nos tribunais superiores. Por exemplo, 

 
75 SANTOS, Breno Augusto. A importância da mineração e a revisão constitucional. Brasil Mineral, edição extra, 

setembro de 1993, [s.i.]. 
76 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 

2011, p. 250. 
77 Ministério de Minas e Energia. Plano Plurianual para desenvolvimento do setor mineral. Brasília: MME, 

1994, p. 3-16. 
78 “— Agilizar a implantação do sistema de informatização integrada do ‘controle de áreas’, bem como do 

protocolo e dos setores responsáveis pela movimentação dos processos: análise, disponibilidade de áreas, 

exigências e fiscalização; — Equipar suas unidades regionais, visando agilizar e aperfeiçoar os trabalhos de 

vistoria de campo, isto é, na fiscalização das áreas de pesquisa, de lavra e de garimpagem. — Avaliar o recente 

implemento da isenção de cobrança de emolumentos no ato dos requerimentos para pesquisa mineral, que tem 

provocado um excesso de solicitações, ou alternativa- mente, ampliar a extensão das áreas requeridas para reduzir 

o número de processos; — Exercer a fiscalização no cumprimento da legislação em vigor, sempre com o objetivo 

de bem administrar os recursos minerais do País”. Ministério de Minas e Energia. Plano Plurianual para 

desenvolvimento do setor mineral. Brasília: MME, 1994, p. 18. 
79 Especialmente sobre a prorrogação de prazos, detalhar em: COSTA, Ana Cláudia C. Regulação do Setor 

Minerário: uma abordagem histórica e análise dos aspectos jurídicos e econômicos a serem considerados em uma 

proposta de reforma. In: COSTA, Ana Cláudia C. et al. Coleção Jovem Jurista. Rio de Janeiro: Escola de Direito 

FGV Direito Rio, 2016, p. 239 e ss. 
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logo em 1995 o Supremo estabeleceu dois conceitos jurídicos distintos que reverberaram na 

indústria mineral em sua relação com o Poder Público. No Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário no 140.254 diferenciou-se a jazida, bem da União, e o título de lavra, 

consentimento estatal. Foi reconhecido que os títulos de lavra detêm o valor econômico da 

jazida legalmente explorável, e que esse valor é incorporado ao patrimônio jurídico do detentor 

da outorga. Isso implica na necessidade de indenização na hipótese de o Poder Público gerar 

impedimento na fruição desse ativo. E não somente quanto aos investimentos realizados pelo 

empreendedor, como também no valor econômico do aproveitamento daquela jazida. 

Já em 2005, no caso da na ADI no 3.273/PR, o STF apreciou a distinção entre a 

propriedade do bem mineral e o monopólio das atividades mineradoras. Nesse caso o acórdão 

deixou claro que um processo produtivo ou comercial pode ser realizado sem que o bem 

empregado seja do agente, e que as atividades monopolizadas constavam no art. 177. Assim, 

na lavra de minerais comuns (não-nucleares) aquilo que se concede é a utilização do bem da 

União, e não o exercício da atividade. A atividade de mineração é uma atividade empresarial 

em sentido estrito que, ainda que deva ser realizada no interesse nacional, não se qualifica como 

monopólio da União, tampouco se enquadra na controversa doutrina do serviço público80. No 

mesmo sentido aponta a doutrina: 

Note-se que a concessão minerária é o oposto simétrico da concessão de serviço 

público. Nesta, o objetivo principal é a prestação de um serviço (exploração de uma 

atividade econômica), para o que muitas vezes se faz necessário o uso privativo de 

bens públicos. Na concessão minerária ocorre o inverso: o escopo central é a 

exploração do bem público, para o que se faz necessário desenvolver uma atividade 

(mineração). Não obstante, no nosso ordenamento tal concessão envolve delegar 

atividades (pesquisa e lavra) que não são consideradas serviços públicos e só podem 

 
80 “1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele 

correspondentes. Não se presta a explicar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundante 

e desprovidas de significado as expressões ‘monopólio da propriedade’ ou ‘monopólio do bem’. 2. Os monopólios 

legais dividem-se em duas espécies: (i) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento — a 

propriedade industrial, monopólio privado; e (ii) os que instrumentam a atuação do Estado na economia. 3. A 

Constituição do Brasil enumera atividades que consubstanciam monopólio da União [art. 177] e os bens que são 

de sua exclusiva propriedade [art. 20]. 4. A existência ou desenvolvimento de uma atividade econômica sem que 

a propriedade do bem empregado no processo produtivo ou comercial seja concomitantemente detida pelo agente 

daquela atividade não ofende a Constituição. O conceito de atividade econômica [enquanto atividade empresarial] 

prescinde da propriedade dos bens de produção. (...) 6. A distinção entre atividade e propriedade permite que o 

domínio do resultado da lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos possa ser 

atribuída a terceiros pela União, sem qualquer ofensa à reserva de monopólio [art. 177 da CRFB/88]. 7. A 

propriedade dos produtos ou serviços da atividade não pode ser tida como abrangida pelo monopólio do 

desenvolvimento de determinadas atividades econômicas. 8. A propriedade do produto da lavra das jazidas 

minerais atribuídas ao concessionário pelo preceito do art. 176 da Constituição do Brasil é inerente ao modo de 

produção capitalista. A propriedade sobre o produto da exploração é plena, desde que existe concessão de lavra 

regularmente outorgada. 9 Embora o art. 20, IX, da CR/88 estabeleça que os recursos minerais, inclusive os do 

subsolo, são bens da União, o art. 176 garante ao concessionário da lavra a propriedade do produto de sua 

exploração. 10. Tanto as atividades previstas no art. 176 quanto as contratações de empresas estatais ou privadas, 

nos termos do disposto no §1o do art. 177 da Constituição, seriam materialmente impossíveis se os concessionários 

e contratados, respectivamente, não pudessem apropriar-se, direta ou indiretamente, do produto da exploração das 

jazidas.” STF. ADI no 3.373. Rel. Min. Carlos Britto. Plenário. Julgado em 16/03/2005, DJe 02/03/2007. 
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ser desenvolvidas atreladas a um bem público (jazida). Tais atividades é que permitem 

extrair da universalidade dos recursos in fieri do subsolo (bem público) bens 

individualizados (os minerais produtos da lavra) que se tornam então bens privados. 

 

 

Esse tipo de diferenciação ainda é importante porque, no Brasil, esse tipo de 

conceituação doutrinária implica em regimes jurídicos distintos. Isso tem sido criticado como 

esquizofrenia doutrinária81. Hoje os institutos “service pulic” de origem francesa, e as “public 

utilities” e “regulation” de origem anglo-saxã hoje têm resultados muito próximos – 

intervenção – e tornam os embates muito mais teórico-conceituais. Hoje, uma atividade 

estritamente privada pode ser tão densamente regulada quanto uma atividade qualificada como 

serviço público, a exemplo do serviço privado de saúde suplementar82. 

Por fim, é ainda importante mencionar que em 2010 o Ministério de Minas e Energia 

estabeleceu o 4º Plano Setorial da Mineração em um documento chamado “Plano Nacional de 

Mineração de 2030”83, que contemplou questões amadurecendo já há algum tempo dentre os 

observadores do setor. Em um nível macro, as três diretrizes que formam os pilares da política 

pública pensada para o 3º Plano são: (i) governança pública eficaz; (ii) agregação de valor e 

adensamento do conhecimento por todas as etapas do setor mineral; e (iii) sustentabilidade. 

Para os fins da presente dissertação interessa somente o primeiro pilar: governança pública 

eficaz. 

Para atingir a meta de uma governança pública eficaz o MME estabeleceu como 

objetivos necessários: a instauração do Conselho Nacional de Política Mineral; o 

estabelecimento de um novo marco regulatório; a institucionalização da Agência de Mineração; 

 
81 GIACOMUZZI, José Guilherme. O serviço de táxi é serviço público? Em torno de conceitos e da esquizofrenia 

no direito administrativo brasileiro. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo 

Horizonte, ano 17, n. 68, p. 209-250, abr./jun. 2017. 
82 Sobre o exemplo dado, e também sobre regulação, ver, p. ex.: “No caso da assistência privada à saúde, em que 

o usuário contrata e paga os serviços ao prestador, a operação é de natureza econômica; é um negócio, em toda a 

sua extensão. Atualmente, essa atividade é regulada pelo Estado, por várias razões. A regulação não é um negócio, 

não é uma operação econômica, mas uma intervenção institucional no âmbito negocial; todavia, essa intervenção 

é limitada pela lógica negocial, que não pode ser suprimida simplesmente pela regulação. A administração 

reguladora o que faz é opor condicionamentos institucionais à lógica puramente econômica dos negócios. Quando 

é parte em negócios, como no contrato de concessão de aeroportos, a administração se insere em uma relação cuja 

lógica é econômica. A viabilidade de a administração engajar-se em relações desse tipo, o grau de engajamento 

possível e o modo como se engaja são, todavia, condicionados por fins institucionais, que são a razão última do 

Estado. A justificativa da existência de um direito dos negócios específico à administração pública é, assim, a 

necessidade de impor condicionamentos institucionais a negócios de que a administração ou é parte ou é 

reguladora. O desafio central é fazê-lo sem desnaturar os negócios, sem comprometer sua lógica econômica; se 

esse comprometimento ocorrer, o sistema não fará sentido. Portanto, para ser capaz de incentivar, proteger e 

calibrar adequadamente os negócios, o direito administrativo precisa conciliar os condicionamentos institucionais 

com a lógica que é própria das operações econômicas”. SUNDFELD, Carlos Ari. Direito público e regulação no 

Brasil. In: GUERRA, Sérgio (Org.). Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: FGV, 2014, 

p. 115-116. 
83 Ministério de Minas e Energia. Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM – 2030). Brasília: MME, 2010. 
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e o envio de um projeto de lei específico para a reformulação dos royalties. Apesar de 

importantes, essas proposições apenas apresentaram a necessidade de reformulação do 

arcabouço normativo e institucional já existente. Não se indicou planos concretos para otimizar 

a atuação das estruturas já operantes, nem se indicou os posicionamentos que as estruturas 

regulatórias deveriam entender como prioritários84. 

Nos anos seguintes as reformas no marco regulatório e institucional propostas pelo 3º 

Plano Setorial viriam a tramitar pelo Legislativo. Mas só iriam se concretizar com os 

rompimentos de barragens de rejeitos, e parcialmente. Este é o tema do item 1.4. 

 

 

1.4 A (parcial) reforma regulatória e a criação da Agência Nacional de Mineração 

 

 

O presente item tem o propósito de fazer um esforço de sintetização sobre as reformas 

regulatórias mais recentes sobre o setor de mineração. Serão tecidos alguns comentários sobre 

a tramitação dos projetos legislativos, sobre a emissão das Medidas Provisórias que 

impulsionaram as reformas, e sobre o novo regulamento do Código de Minas emitido em 2018. 

Já havia um movimento político pressionando por reformas na governança do setor 

mineral há bastante tempo. Mas somente em 2010 o Ministro de Minas e Energia anunciou à 

imprensa que a proposta para o novo marco regulatório estava pronta para ser enviada à 

Presidência da República, e a partir desse aval seria encaminhada ao Congresso Nacional85. 

Mas a maturação da discussão ainda demandou bastante tempo. Em 2011 o Ministro explicitou 

que o marco regulatório viria em PLs distintos, e afirmou que estavam prontos, à exceção do 

PL que cuidaria da criação da Agência de Mineração, devido ao impacto orçamentário que essa 

reestruturação causaria86. 

 
84 “É importante observar a incerteza razoável que essa diretriz apresenta, uma vez que apenas determina a criação 

de instituições e normativos setoriais, sem, no entanto, apontar qual será o posicionamento adotado pelas 

instituições. Dessa forma, governança pública visando o interesse nacional pode significar tanto um controle maior 

do Estado sob a exploração privada – como ocorreu em 2014 quando o Ministro de Minas e Energia Edison Lobão 

não estava concedendo as autorizações de pesquisa para o setor – quando uma regulação mais “liberal” que 

possibilite a maior exploração possível com o fim de arrecadar tributos e gerar emprego e renda para a população”. 

COSTA, Ana Cláudia C. Regulação do Setor Minerário: uma abordagem histórica e análise dos aspectos jurídicos 

e econômicos a serem considerados em uma proposta de reforma. In: COSTA, Ana Cláudia C. et al. Coleção 

Jovem Jurista. Rio de Janeiro: Escola de Direito FGV Direito Rio, 2016, p. 239 e ss. 
85 GOY, Leonardo. Lobão confirma proposta para criar agência de mineração. Estadão, 09 mar. 2010. Disponível 

em: http://bit.ly/3bQf5Py. Acesso em 17 jan. 2021. 
86 BITTENCOURT, Rafael. Projetos de lei do novo código de mineração estão prontos, diz Lobão. Valor 

Econômico, 06 set. 2011. Disponível em: http://glo.bo/3bQHIfL. Acesso em 17 jan. 2021. 
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O processo legislativo só se iniciou de fato com o encaminhamento do PL 5.807 de 19 

de julho de 2013 por parte do Executivo ao Congresso. O PL do Executivo acabou congregando 

todos os temas mais importantes para a indústria mineral (governança regulatória, regimes de 

exploração, tributos e royalties), apesar do anúncio inicial de divisão estratégica. Foi um projeto 

polêmico e muito mal recebido pelo setor privado, principalmente em razão: (i) da baixa 

transparência e participação social durante a formulação pelo MME; e (ii) da tentativa de 

ampliação do protagonismo estatal no setor, com a criação de competências para as estruturas 

regulatórias que seriam extremamente sensíveis para a dinâmica do mercado. Nesse projeto 

toda a dinâmica do mercado estaria centralizada nas figuras Conselho Nacional de Política 

Mineral (CNPM), Agência Nacional de Mineração (ANM), e Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM), sendo os dois primeiros criados no ato. O sistema operaria a partir 

da inspiração em normas do setor do petróleo, o que foi muito duramente criticado por 

especialistas87. 

Explica-se. Nessa proposta do Executivo os títulos para o aproveitamento dos recursos 

minerais seriam outorgados de maneira a compreender todo o ciclo do empreendimento 

minerário. Isso significa dizer que a outorga compreenderia a pesquisa e a lavra. O regime de 

concessão seria o principal, e foi desenhado de maneira que as outorgas aconteceriam mediante 

as modalidades de licitação ou chamada pública, para posterior celebração de contrato de 

concessão. Quem decidiria quais áreas que deveriam ser licitadas seria o próprio Executivo 

central, na figura do CNPM, órgão político vinculado à Presidência da República. As 

licitações ocorreriam nos moldes do Regime Diferenciado de Contratação (RDC). Já as áreas 

que não fossem consideradas oportunas e convenientes para o Executivo poderiam ser 

outorgadas à iniciativa privada mediante chamada pública, modalidade supostamente 

simplificada que não foi detalhada no PL. Além disso, a critério do CNPM outros minerais 

poderiam ser outorgados no regime de autorização, residual e aparentemente mais simples que 

a concessão, a ser celebrado mediante termo de adesão.  

Diante do PL do Executivo, Bruno Feigelson entende que as mais relevantes 

atribuições do CNPM são propor: “(i) diretrizes para a realização de pesquisa mineral pela 

CRPM; (ii) diretrizes para a fixação de índices de conteúdo local a serem observados nas 

 
87 FIGUEIREDO, Paula G. Projeto de lei quebra estabilidade das relações jurídicas. Revista Consultor Jurídico, 

31 ago. 2013. Disponível em: https://bit.ly/2QwA4Qr. Acesso em 17 jan. 2021. Ver também: SCAFF, Fernando 

Facury. Código de mineração desperdiça janela de oportunidades. Revista Consultor Jurídico, 10 set. 2013. 

Disponível em: http://bit.ly/3uFnHBd. Acesso em 17 jan. 2021. Ver também: DI JORGE, Fábio; TREVISAN, 

Victor. Chegou a hora de analisar o Código Nacional de Mineração. Revista Consultor Jurídico, 19 jul. 2013. 

Disponível em: http://bit.ly/2ZWJGp0. Acesso em 17 jan. 2021. 
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licitações; (iii) áreas nas quais a concessão de direitos minerários será precedida de licitação; e 

(iv) definição das rodadas de licitação de concessão”88. O PL não fornece quaisquer critérios a 

serem observados pelo CNPM. Como se sabe, a abertura normativa implica maior margem de 

manobra ao Executivo para que maximize seus interesses. Eis que surgem diversas dúvidas. 

Por exemplo, o CNPM realizaria as indicações de áreas de maneira recorrente, ou travaria as 

outorgas? De maneira mais genérica, é possível questionar se no exercício de suas importantes 

atribuições o CNPM atenderia a critérios objetivos ou ao menos apresentaria alguma maneira 

de se gerar estabilidade aos interessados. Há uma enorme margem para a grave captura política 

da regulação minerária pelo próprio Poder Executivo, como já diagnosticado pela literatura89. 

Tamanha ingerência em um setor que tradicionalmente opera a partir da lógica 

econômica gerou um enorme desincentivo. Além disso, no caso de áreas que não foram 

pesquisadas pelo setor privado e ainda passariam por licitação ou chamada pública, é possível 

que algumas informações geológicas teriam de ser fornecidas pelo próprio Governo como 

forma de incentivo, o que significou a necessidade de fortalecimento da Companhia de Pesquisa 

(CPRM). Em um cenário alarmante do orçamento público surgem questionamentos a respeito: 

(1) do real aparelhamento a ser investido na CPRM; (2) do nível de eficiência e detalhamento 

geológico nos relatórios que seria considerado aceitável pelo Governo, o que poderia resultar 

em licitações desertas; (3) do ônus financeiro a ser suportado pelo Estado em pesquisas 

geológicas, que na grande maioria das vezes representam custos irrecuperáveis; (4) se a 

ampliação da dependência sobre a CPRM ainda assim significaria que suas atividades de 

pesquisa estariam em compasso temporal com as demandas do mercado90. Nesse arranjo é 

possível entender que as estruturas federais seriam determinantes, e não reguladoras, para o 

setor. 

Existem fartas críticas ao PL 5.807/2013 que não entrariam no escopo deste trabalho. 

Essas críticas não passaram despercebidas pela Câmara dos Deputados, que dentro do prazo 

regimental apresentou 372 emendas ao projeto originário. O Substitutivo da Comissão Especial 

da Câmara dos Deputados foi considerado muito menos interventivo e alinhado às aspirações 

de empreendedores da mineração91. As outorgas voltariam a tratar pesquisa e lavra 

separadamente, no regime de autorização de pesquisa e concessão de lavra. Extinguiu-se a 

 
88 FEIGELSON, Bruno. Curso de direito minerário. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 119. 
89 BAGATIN, Andreia Cristina. O problema da captura das agências reguladoras independentes. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 2010, pp. 82-94. 
90 COSTA, Ana Cláudia C. Regulação do Setor Minerário: uma abordagem histórica e análise dos aspectos 

jurídicos e econômicos a serem considerados em uma proposta de reforma. In: COSTA, Ana Cláudia C. et al. 

Coleção Jovem Jurista. Rio de Janeiro: Escola de Direito FGV Direito Rio, 2016, p. 309. 
91 FEIGELSON, Bruno. Curso de direito minerário. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 114. 
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chamada pública, e voltou-se a prestigiar o sistema de prioridade ao requerimento do primeiro 

interessado. No geral, o Substitutivo ao PL foi bem mais detalhado, limitou o dirigismo e as 

margens de discricionariedade da União para intervir, e deixou a regulação do setor de fato à 

cargo da ANM. De todo modo, o Substitutivo perdeu fôlego e nunca foi promulgado. 

O imbróglio político teve uma resolução parcial a partir de grande pressão do Governo 

Temer que em 2017 editou três Medidas Provisórias (MPs) alterando o marco regulatório da 

mineração. Tratou-se das MPs 789, 790 e 791 de 2017, que aparentemente pegaram a maior 

parte do setor mineral de surpresa92. A primeira cuidava da reformulação dos royalties; a 

segunda, de um novo Código de Mineração; a terceira, da criação da Agência Nacional de 

Mineração (ANM). A estratégia de se utilizar de MPs forçou uma nova rodada de apreciações 

no Congresso, com os políticos agora também impulsionados pelo ambiente de comoção gerado 

a partir do rompimento da barragem de rejeitos em Mariana/MG, fato ocorrido em 2015. 

A reformulação dos royalties e a criação da ANM conseguiram a aprovação do 

Congresso Nacional com algumas alterações93; ao passo que o novo Código de Mineração não, 

e, portanto, esta MP caducou. Assim, em 18 e 26 de dezembro de 2017 o Presidente Michel 

Temer sancionou a conversão das MPs aprovadas e publicou-se a Lei nº. 13.540/17, dos 

royalties, e a Lei n.º 13.575/17, da ANM. Após uma década de embates em Brasília estava 

formalmente instituída a 11ª agência reguladora federal. 

A Lei n.º 13.575/17, que criou a ANM, possui peculiaridades interessantes. A 

experiência acumulada de outras agências reguladoras fez com que esse diploma conte com 

dispositivos considerados importantes pela doutrina, tais quais os que tratam da hipótese de 

vacância na Diretoria, e da análise de impacto regulatório94. Outras agências não dispõem desse 

tipo de dispositivo em suas leis de criação, ainda que hoje já haja uma lei geral que busca 

uniformizar o regime de todas as agências reguladoras (ver item 1.5). 

No entanto, a perda de eficácia da renovação do Código de Mineração segue como um 

problema, visto que grande parte da atuação da ANM depende das diretrizes fornecidas pelos 

poderes Legislativo e Executivo (ver item 1.5). Para tentar suprir parte desse anacronismo, em 

junho de 2018 o Presidente da República publicou o Decreto 9.406/2018, um novo regulamento 

para o Código de Mineração, em substituição ao que estava vigente há cerca de 50 anos. As 

 
92 SILVA, Victor Athayde. ANM: Principais impactos do relatório da MP no 791/2017. Jota, 16 nov. 2017. 

Disponível em: http://bit.ly/3bRmX3g. Acesso em 17 jan. 2021. 
93 SILVA, Victor Athayde. ANM: Principais impactos do relatório da MP no 791/2017. Jota, 16 nov. 2017. 

Disponível em: http://bit.ly/3bRmX3g. Acesso em 17 jan. 2021. 
94 MENDONÇA, José Vicente S. Acaba de nascer a Agência Nacional da Mineração: criação se deu pela Medida 

Provisória 791. Jota, 26 jul. 2017. Disponível em: http://bit.ly/3kEf4lR. Acesso em 17 jan. 2021. 
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questões não cobertas pela reserva de lei foram tratadas nesse novo regulamento, que resgatou 

temas que constavam na MP caducada95. 

O novo Regulamento do Código de Mineração trouxe consigo uma miríade de 

reformulações importantes, dentre as quais: a oneração de áreas que pela regulação anterior 

poderiam sofrer especulação minerária96; alteração dos conceitos jurídicos de recursos e 

reservas para a compatibilização com normas internacionais; a possibilidade de sofisticar o 

relatório final de pesquisa já apresentado, mas mantendo-se disponível a versão já apresentada; 

procedimento simplificado para aproveitamento de rejeitos; a possibilidade de recusa ou 

revogação de qualquer título se a atividade for considerada prejudicial ao bem público; a 

possibilidade de oferecimento da concessão de lavra em garantia para financiamento; regras 

mais claras para o fechamento da mina e renúncia do título; atualização dos valores das multas 

e detalhamentos das infrações, dentre outros97. 

Além disso, a percepção negativa sobre a mineração agravou-se em 2019 após a 

reincidência de rompimento de barragem de rejeitos, desta vez na cidade de Brumadinho. Para 

observadores atuantes no setor, isso implicou em um cenário regulatório adverso98. Por 

exemplo, a instituição da Lei Estadual 23.291/2019 em Minas Gerais, que ampliou 

significativamente as exigências e restrições à atividade de mineração99, e ainda possibilitou a 

majoração de multas administrativas em até mil vezes. Um segundo exemplo seria a nova 

Política Nacional de Segurança de Barragens de 2020, que, dentre as diversas inovações, 

estipula sanções como embargo a obras e atividades, apreensão de minérios, e multa 

administrativa que varia entre R$ 2 mil e R$ 1 bilhão. 

 
95 VILHENA, Carlos; TRINDADE, Adriano D. C. O novo regulamento do Código de Mineração: iniciativa 

contribui para eliminação de lacunas que apresentavam riscos para empresas e Administração Pública. Jota, 13 

jun. 2018. Disponível em: http://bit.ly/3kyF2qX. Acesso em 17 jan. 2021. 
96 FREIRE, William. O marco regulatório da mineração, o direito de prioridade estudado a partir do direito 

comparado e a oportunidade de acabar com as filas na porta do DNPM e reduzir sensivelmente as especulações. 

In: FREIRE, William (Coord.). Mineração, energia e meio ambiente. Belo Horizonte: Jurídica editora, 2010. p. 

205 a 211. 
97 CABRAL, Roger Romão. A Agência Nacional de Mineração, as mudanças e a nova legislação mineral. In: 

SION, Alexandre Oheb (Org.). Direito Minerário em Foco. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2020, p. 144-145. 
98 OLIVEIRA, Rafael Aleixo de. Mineração em unidades de conservação. In: SION, Alexandre Oheb (Org.). 

Direito Minerário em Foco. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2020, p. 128. 
99 “Tais como: (i) obrigatoriedade de caução ambiental visando à garantia da recuperação socioambiental para 

casos de acidentes e desativação de barragens, (ii) proibição da instalação, ampliação ou alteamento de barragens 

nas quais haja comunidades localizadas na zona de autossalvamento; (iii) licenciamento ambiental trifásico para 

barragens, sem a possibilidade de concomitância (LP+LI, por exemplo), (iv) obrigatoriedade de deliberação dos 

membros do Conselho de Administração e dos representantes legais do empreendimento quanto aos relatórios de 

auditorias técnicas de segurança e planos de ações emergenciais”. OLIVEIRA, Rafael Aleixo de. Mineração em 

unidades de conservação. In: SION, Alexandre Oheb (Org.). Direito Minerário em Foco. Belo Horizonte: Editora 

Del Rey, 2020, p. 128.  
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Para os fins desta dissertação, a principal inovação dos últimos anos que precisa ser 

explorada é a institucionalização da ANM, a principal estrutura de governança regulatória para 

o setor de mineração até o momento. Este será o tema do próximo item. 

 

 

1.5 Governança por agência reguladora independente 

 

 

O presente item tem o objetivo de explorar o modelo de governança por agência 

reguladora independente. Para tanto, explicitará os traços distintivos desse tipo de instituição 

regulatória, bem como as disjunções entre o normativamente desenhado para as agências e a 

prática brasileira, que possuem um hiato significativo. 

Inicialmente cumpre notar que a tradição brasileira sempre concentrou grandes 

poderes no Chefe do Executivo como forma de manter a coesão da Administração Pública 

através da hierarquia. Na Constituição de 1988 as diversas competências deixam isso evidente, 

como, p. ex., as interferências incisivas no processo legislativo, e o corolário artigo 84, II da 

Constituição Federal de 1988. Neste dispositivo a direção superior da Administração Pública 

Federal foi atribuída privativamente ao Presidente da República. Por muito tempo isso 

significou a observância do paradigma de Executivo Unitário no Brasil100, país marcado por 

Administrações com vieses autoritários. 

Há algumas décadas, entretanto, este paradigma vem se transformando não só no 

Brasil, mas mundialmente. Como exemplo, pode-se observar o desenvolvimento do modelo de 

Estado Regulador policêntrico101 na França, país de tradição centralizadora que fundamentou a 

grande maioria das teorias administrativas implantadas no Brasil, e passou a aderir à governança 

em rede. Para além da França, diversas democracias maduras como Portugal, Espanha, 

Alemanha, Itália, e Inglaterra também passaram a realizar interpretações construtivas de suas 

Constituições para aprimorar a governança pública, tomando como exemplo a experiências dos 

Estados Unidos da América102. 

 
100 Posição reforçada pela interpretação do Decreto-Lei 200/67, mas posteriormente alterada através de 

interpretações construtivas no Supremo Tribunal Federal (STF). Cf.: GUERRA, Sérgio. Agências reguladoras: 

da organização administrativa piramidal à governança em rede. Belo Horizonte: Fórum, 2012. GUERRA, Sérgio. 

Separação De Poderes, Executivo Unitário e Estado Administrativo No Brasil. REI - Revista Estudos 

Institucionais, v. 3, n. 1, p. 123-152, ago. 2017, p. 123-152. 
101 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo estado regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. São Paulo: 

Singular, 2006. 
102 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 

3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, pp. 223-268. 
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Assim como Daniel Halberstam103, compreende-se que a evolução do Estado para 

adotar agências reguladoras independentes pode ser mais bem compreendida como uma 

resposta institucional mais complexa às deficiências percebidas ao redor do mundo sobre a 

tradicional Separação de Poderes de Montesquieu, que, sozinha, não mais consegue se adequar 

aos problemas contemporâneos da sociedade de risco104. Os dizeres de Halberstam são os 

seguintes: 

Certamente, certas qualidades do direito administrativo e a criação de agências 

independentes em várias jurisdições podem, até certo ponto, refletir a convergência 

no mecanismo de governança e nas políticas de regulação do mercado em todos os 

sistemas. E, como em todos os assuntos de governança, o surgimento de certas 

características institucionais pode, em parte, ser simplesmente o produto de acordos 

políticos ad hoc. Mas a criação de agências administrativas e de agências 

administrativas independentes, em particular, também pode ser vista sob uma luz 

diferente: como compensação pelas deficiências percebidas dos ramos geralmente 

constituídos do governo. De fato, às vezes, a investigação comparativa do papel das 

agências administrativas dentro da estrutura de governança pode revelar menos sobre 

o papel objetivo dessas agências na governança em geral e mais sobre as dinâmicas 

institucionais específicas e preocupações constitucionais do sistema em que tais 

agências operam. (Tradução livre; ênfases do autor). 

 

 

No Brasil, a tentativa de aprimorar o funcionamento estatal através da Administração 

reguladora policêntrica só conseguiu tomar impulso significativo a partir da década de 1990, 

quando ocorreu o Plano Diretor da Reforma do Estado, que buscou mudar a estratégia de 

intervenção direta nos domínios social e econômico para uma estratégia de intervenção indireta. 

Desde então, uma pequena parte do aparato estatal incorporou estruturas de governança 

regulatória inspiradas no estado administrativo americano. Inicialmente nove agências 

reguladoras foram criadas. Hoje são onze. Por terem surgido no contexto da Reforma do Estado, 

de viés neoliberal, é comum que a atividade regulatória seja associada com políticas voltadas à 

menor intervenção estatal. Isso é um equívoco por ao menos dois motivos. 

O primeiro motivo: a atividade regulatória possui raízes muito mais antigas no Brasil. 

Já na década de 1930 o Estado Novo providenciava o deslocamento de centros de competência 

especializados para regular o comércio de setores-chave da agricultura, ainda que de forma 

embrionária. Não é necessária uma agência reguladora independente para se produzir 

regulação. Existem produções relevantes dessa abordagem histórica, que recebeu pouca 

 
103 HALBERSTAM, Daniel. The promise of comparative administrative law: a constitutional perspective on 

independent agencies. In: ROSE-ACKERMAN, Susan; LINDSETH, Peter L. Comparative Administrative Law. 

Northampton: Edward Elgar Publishing, 2011, pp. 194-95. 
104 ACKERMAN, Bruce. Good-bye Montesquieu. Comparative Administrative Law. Susan Rose-Ackerman e 

Peter L. Lindseth (org.). Northampton: Edward Elgar Publishing, 2011. 
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atenção105. Quanto ao setor de mineração, o item 1.2 desta dissertação também demonstra uma 

forte pretensão estatal de ordenar e conduzir a atividade econômica mineral, ainda que as 

estratégias tenham sido multifacetadas: por muito tempo o Estado provedor conviveu com o 

Estado Regulador. Hoje o paradigma regulador parece estar se consolidando cada vez mais. 

O segundo motivo: a atividade regulatória não está intrinsicamente conectada a 

políticas neoliberais que pregam a menor intervenção estatal nos domínios social e econômico. 

As estruturas regulatórias surgem, enquanto instrumento consciente, com a exaustão do modelo 

de Estado provedor e intervencionista direto. Nos Estados Unidos da América isso ocorreu após 

a crise de 1929, a partir do movimento chamado New Deal. Lá, as agências reguladoras eram 

entendidas como um instrumento de mais intervenção. Restringiam a margem de manobra do 

setor privado em um país tradicionalmente liberal, e foram muito combatidas por isso106. A 

ascensão do Estado Regulador no Brasil tem um contexto mais próximo ao europeu, uma vez 

que em ambos os casos as agências reguladoras independentes foram uma alternativa ao 

esgotamento, declínio e descrédito do Estado prestador107. 

Com o decorrer dos anos a maturação da doutrina e da jurisprudência nacional permitiu 

que fosse aprofundado e estabilizado o conhecimento sobre as características dessas autarquias 

especiais. No campo da doutrina, isso significou especialmente a constante reafirmação da 

autonomia reforçada dessas instituições às demais instâncias de poder, especialmente ao 

ambiente político-partidário, mas não apenas. Limita-se também as possibilidades de 

interferência de outras instâncias de controle para preservar o espaço reservado às decisões 

regulatórias. Para isso, a doutrina afirma que as agências contam com autonomia técnica, 

decisória, gerencial, administrativa e financeira108. 

Em julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL)109, sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 
105 CÂMARA, Jacintho Arruda; GASPARI, Filipe Natal de. Raízes da Regulação no Brasil. In: WALD, Arnoldo; 

FILHO, Marçal Justen; PEREIRA, César Augusto G. (Org.). O direito administrativo na atualidade: estudos 

em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-2017). 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017, v. 1, p. 

555-574. 
106 STEWART, Richard B. The Reformation of American Administrative Law. Harvard Law Review, Vol. 88, 

No. 8 (Jun., 1975), pp. 1667-1813. 
107 MAJONE, Giandomenico. Do estado positivo ao estado regulador. In: Regulação Econômica e Democracia: 

o debate europeu. 2ª ed. LESSA MATTOS, Paulo Todescan – Coord. São Paulo: RT, 2017. 
108 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 270-271. SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. A 

intervenção do Congresso Nacional na autonomia das agências reguladoras. Revista Estudos Institucionais, v. 5, 

n. 2, 2019, p. 586-614. 
109 ADI 1.668/DF, que confirmou a legitimidade da criação da ANATEL enquanto agência reguladora no 

ordenamento jurídico brasileiro. O julgado confirmou ainda o poder normativo da ANATEL diante do seu setor 

específico. 
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(ANVISA)110, e sobre a Agência Nacional do Cinema (ANCINE)111, foram consolidadas as 

características centrais das agências. Os julgados chancelaram o que já dizia a doutrina, e 

reafirmaram como características legítimas e essenciais: (1) o exercício conjunto de funções 

normativas, administrativas e adjudicatórias para a implementação de metas gerais 

estabelecidas pelo Legislativo e Executivo; e (2) a autonomia reforçada para que o desempenho 

dessas funções possa ocorrer distante de ingerências políticas casuísticas. Como outras 

estruturas regulatórias também podem exercer as funções descritas no item (1), a autonomia 

reforçada das agências é seu traço distintivo. 

A questão toma fôlego ainda mais intenso quando é sancionada em 2019 a nova “Lei 

Geral das Agências Reguladoras”, que, dentre outras questões, assegura a autonomia reforçada 

das agências dentro do seu âmbito de competências112. A Lei das Agências consolida boa parte 

das discussões doutrinárias de Direito Regulatório113, mas para os fins da presente dissertação 

é suficiente se ater à autonomia reforçada. 

Esse regime especial de autonomia é aplicado quando os órgãos democráticos 

percebem que um subsistema social ou econômico não consegue ser suficientemente 

estabilizado por decisões eminentemente políticas114. Ao contrário, o subsistema acaba ainda 

mais desestabilizado quando exposto à inerente volatilidade política e às intervenções não 

familiarizadas com aquela dinâmica interna. Assim, o órgão democrático do Governo elege 

aquele subsistema social ou econômico como elegível para regulação setorial através de uma 

estrutura administrativa independente, que no Brasil foi implantada sob a denominação de 

agência reguladora115. 

No plano dos fatos a experiência brasileira parece ter enorme dificuldade em absorver 

esse desenho institucional. Talvez por mera tradição, ou talvez porque isso implique na perda 

de poder para determinados grupos e instituições. Ainda que ocorram avanços nos dispositivos 

legais em direção ao paradigma de Estado Regulador gerencial, “as regras formais mudam, 

 
110 ADI 5.501/DF, sobre a eficácia da lei nº 13.269/2016 que dispôs contra posicionamento da ANVISA, e, por 

consequência, autorizou o uso da fosfoetanolamina sintética, conhecida como “pílula do câncer”. Ainda em caráter 

liminar, a decisão foi favorável a reserva do regulador, e, portanto, à autonomia decisória das agências. 
111 ADI 4.923/DF, sobre o novo marco regulatório da televisão por assinatura (lei nº 12.485/2011). A decisão 

reforçou, em 2017, a adoção do novo paradigma de Estado Regulador no Brasil. 
112 BRASIL. Lei 13.848 de junho de 2019, art. 3º. 
113 Por exemplo, cf. a obra: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras: e a evolução do direito 

administrativo econômico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
114 Visto o caráter no mínimo imperfeito do processo político, especialmente em países enquadrados como 

democracias delegativas. Ver o item 2.1 da dissertação. 
115 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A especialização da regulação em subsistemas. In: MARQUES 

NETO, Floriano de Azevedo; KLEIN, Aline Lícia. Funções Administrativas do Estado. 2ª ed., São Paulo: 

Thomson Reuters, 2019, p. 607-630. 
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mas as restrições informais não. Em consequência, gera-se uma contínua tensão entre 

restrições informais e novas regras formais, já que muitas delas são incongruentes entre si”116. 

Por exemplo, mantém-se frequentes as declarações públicas da Presidência da 

República sobre intervenções ad hoc em agências reguladoras: por exemplo, a suposta 

necessidade de se estabelecer um filtro na ANCINE ou extingui-la117; ou a possibilidade de 

extinção da ANVISA se esta decidir favoravelmente à produção nacional de canabidiol para 

finalidades médicas118. Essas declarações foram amplamente noticiadas pela imprensa. De fato, 

a tradição brasileira tem dificuldade de se desvencilhar da ingerência política do Chefe do 

Executivo em assuntos técnicos e complexos119, de modo que a nova Lei Geral das Agências 

parece vir em resposta a esse problema. 

Uma tentativa de intervenção menos explícita ao público geral pareceu ocorrer na 

jovem ANM, quando o MME publicou a Portaria nº 40 fevereiro de 2019, que exigia que a 

ANM encaminhasse todos os seus atos normativos para que o MME realizasse uma análise 

prévia de mérito para a aprovação. Sem qualquer base legal. Adicionalmente, o 

contingenciamento orçamentário de 22% imposto pelo Decreto nº 9.741 de março de 2019 

pareceu atingir a ANM de forma particularmente negativa. Em audiência pública ocorrida em 

março de 2019 na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, o Diretor-Geral da ANM 

reforçou a fragilidade orçamentária, estrutural e de pessoal da ANM. E alertou que isso 

implicaria em graves disfunções no desempenho da Agência120. 

Esse novo contexto de independência pode gerar questionamentos a respeito da 

legitimidade de instituições insuladas do ambiente político-partidário – ainda que sejam criadas 

pelo próprio Parlamento, o que já seria um forte argumento. A solução encontrada para suprir 

o potencial insulamento é permeabilizar as decisões governamentais aos interessados, 

conferindo condições de deliberação que permitam a reunião de uma maior quantidade de 

informações e sua adequada interpretação, com uma visão mais completa dos fatos, e a 

consecutiva ponderação entre as partes. Assim, são criadas instituições autônomas capazes de 

ponderar os diversos interesses sociais concorrentes da atual sociedade pluralista, mantendo o 

 
116 NORTH, Douglass. Instituições, mudança institucional e desempenho econômico. São Paulo: Três Estrelas, 

2018, p. 156. 
117 ARAÚJO, Carla. “Se não puder ter filtro, Ancine pode ser até extinta”, diz Bolsonaro. Valor Econômico. 

Disponível em: < https://bit.ly/2ZhtLjr >. Acesso em 28 jan. 2021. 
118 VARGAS, Mateus. Osmar Terra defende fechar Anvisa se plantio de cannabis for aprovado. JOTA. Disponível 

em: < https://bit.ly/30X5fod >. Acesso em 28 jan. 2021. 
119 PRADO, Mariana Mota. Presidential dominance from a comparative perspective: the relationship between the 

executive branch and regulatory agencies in Brazil. In: ROSE-ACKERMAN, Susan; LINDSETH, Peter L. 

Comparative Administrative Law. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2011, pp. 225-245. 
120 Cf.: BRASIL. Faltam servidores e orçamento para fiscalizar barragens, diz diretor da ANM. Senado Notícias. 

20 mar. 2019. Disponível em: < https://bit.ly/2TkiCKN >. Acesso em 28 de jan. 2021. 
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equilíbrio sistêmico do setor regulado, e contendo os efeitos reflexos que podem vir a atingir 

outros setores. 

Nesse sentido, a doutrina administrativista recente entende que “hoje, ao lado das 

construções clássicas de participação política e da participação social, já é possível reconhecer 

a existência de uma verdadeira teoria da participação administrativa”121. Essa modalidade de 

participação é ainda mais importante nos domínios de atividade normativa, do poder 

discricionário, e das escolhas regulatórias. O desenvolvimento de estruturas dialógicas no 

Estado tem o objetivo de “democratizar a Democracia”, capacitando-as tanto formalmente 

quanto materialmente para exercerem atividades legítimas, eficazes e eficientes122. 

Ao se tornar um centro de captação e ordenação de interesses múltiplos do substrato 

social, a participação administrativa é um instrumento que torna possível o indivíduo intervir 

no processo decisório que o afeta. Ao regulador, então, compete a missão de dar adequado 

processamento às informações fornecidas pelo corpo social. Isso faz com que o fundamento de 

seu mandato esteja menos atrelado aos interesses que representa, e mais à sua capacidade de 

interpretar e ponderar informações – o que leva a uma demanda por expertise na atividade 

regulatória. 

Isso não significa uma abolição da política no campo da regulação, mas sim uma 

prevalência da tecnicidade como instrumento de otimização da atuação estatal em favor dos 

objetivos almejados pela regulação. Ressalte-se que a literatura é pacífica ao compreender que 

 
121 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, 

terceira parte. Trecho inicial que corrobora com o objeto deste artigo aduz que: “Tradicionais intermediários entre 

o povo e o poder, os partidos acham-se quase reféns dos interesses de grupos. A representação política dá lugar à 

representação de interesses. E, não bastasse isso, a realidade partidária ainda esmaece a divisão de poderes, na 

medida em que um mesmo partido pode controlar mais de um poder. (...) Lógico, então, que a imperfeição do 

processo de representação político-partidária acaba por afetar o seu principal resultado: a lei. Designada, na 

democracia representativa, para ser a expressão da vontade geral, a lei vinculava e, ao mesmo tempo, legitimava 

a atuação administrativa. Esse edifício desmorona, no entanto, a partir do momento em que os interesses retratados 

na lei passam a ser identificados com os interesses de grupos e, ainda, com a transferência maciça de funções 

normativas ao Poder Executivo. Já não é mais possível, portanto, continuar fundamentando a legitimidade 

administrativa exclusivamente no cumprimento da lei. Ou, do contrário, teria de ser considerada legítima uma 

Administração limitada a executar interesses corporativos e capaz de ditar as suas próprias regras”. (pp. 91- 92). 
122 Expressão originalmente usada por CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7ª ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. Especial atenção ao Título 2, capítulo 2, pp. 283-332, no qual, para a concretização 

desse ideal, o autor discorre sobre uma representação democrática material, que reconduziria a três ideias: “(1) 

representação como atuação no interesse de outros e, concretamente, dos cidadãos; (2) representação como 

disposição para responder (responsiveness, na terminologia norte- americana), ou seja, sensibilização e capacidade 

de percepção dos representantes para decidir em congruência com os desejos e necessidades dos representados, 

afetados e vinculados pelos atos dos representantes; (3) representação como um processo dialético entre 

representantes e representados no sentido de uma realização renovadora dos momentos ou interesses 

universalizáveis do povo e existentes no povo (não em puras ideias de dever ser ou em valores apriorísticos)”. 

Grafia e expressões portuguesas adaptadas ao português brasileiro. 
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a técnica sempre pode ser instrumentalizada em favor de motivações políticas123. E mais que 

isso: mesmo discussões extremamente técnicas comportam algum grau relevante de política em 

si124. Ainda assim, processos decisórios tecnicamente embasados estarão mais bem amparados 

por argumentos racionais do que escolhas discricionárias. Além disso, motivações técnico-

científicas são bem mais abertas às contestações sobre suas causas e consequências. Este é o 

fundamento básico da análise de impacto regulatório, por exemplo. 

Ademais, as agências reguladoras independentes não prescindem de controle. Sua 

independência não significa insulamento completo. Existem múltiplas instâncias de controle 

social e estatal que, por diferentes vias e técnicas, podem exercer legítimas pressões políticas 

ou mesmo exigências jurídicas. Estas múltiplas instâncias não estão no escopo da presente 

dissertação, ainda que haja farta literatura125. Ainda assim, o próximo item se ocupará de alguns 

argumentos gerais sobre a atividade de controle que podem ser úteis à análise específica do 

Tribunal de Contas da União. 

 

 

1.6 Controle da atividade regulatória 

 

 

O presente item tem por objetivo explorar os entendimentos doutrinários 

predominantes sobre o controle da atividade regulatória. Para tanto, o presente item se volta a 

 
123 Nesse sentido, cf.: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do direito 

administrativo econômico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 343 a 345. 
124 “The required balancing of policies is an inherently discretionary, ultimately political procedure. Similarly, the 

‘economic manager’ defense of administrative discretion – under which discretion was bound by an ascertainable 

goal, the state of the world, and an applicable technique – has been eroded by the relatively steady economic 

growth since World War II, which has allowed attention to be focused on the perplexing distributional questions 

of how the fruits of affluence are to be shared. Such choices clearly do not turn on technical issues that can safely 

be left to the experts. (...) Because applied economics is an art that requires discretionary judgements to be made 

in selecting the proper universe for analysis, defining and measuring the relevant variables, and resolving the 

complications of second, third and fourth order effects generated by possible policy choices, no single policy 

solution will generally be indicated to be clearly correct”. STEWART, Richard B. The Reformation of American 

Administrative Law. Harvard Law Review, Vol. 88, No. 8 (Jun., 1975), pp. 1684 e 1703. “Economic analysis is 

unable to deal with distributional considerations, both because there is no economic criterion for correct wealth 

distribution and because there is no objective basis for balancing distributive benefits against allocative costs”. 

POSNER, Richard. Taxation by Regulation. Bell Journal of Economics and Management Science. 22, 44 

(1971).  
125 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, capítulo IV. JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Leandro 

Molhano; SALINAS, Natasha Schimitt Caccia; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. A produção legislativa do 

Congresso Nacional sobre agências reguladoras. Revista de Informação Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 56, n. 

222, p. 75-107, abr./jun. 2019. JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: 

a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016, pp. 51-280. 
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explorar a estrutura das leis e decretos que regem as agências reguladoras e a uma breve 

incursão nas técnicas de controle utilizadas pelas entidades de supervisão. 

Em primeira instância a atividade regulatória do Estado é baseada em valores e metas 

gerais contidos na legislação setorial e também em objetivos programáticos instituídos nas 

políticas públicas do Executivo. Em outras palavras, é dizer que a atividade regulatória é 

orientada por amplos programas finalísticos que recebem contornos jurídicos através da 

legislação setorial e de atos da Administração Central superior126. Isso fica explícito no art. 2º, 

caput e I da lei de criação da ANM, por exemplo127. 

No caso da regulação por agência reguladora independente, o Congresso estabelece os 

valores e metas gerais, os objetivos básicos a serem perseguidos, a estrutura das agências, bem 

como a forma de se fiscalizar suas atividades. Ao Executivo central cabe elaborar os planos 

setoriais, como já exemplificado em itens anteriores deste capítulo. Todas essas diretrizes 

precisam ter abertura semântica o suficiente para que isso não implique em captura política da 

regulação, e para que não se retire a flexibilidade operativa multifuncional esperada da atividade 

regulatória para tratar de demandas complexas128. 

Para que possam alcançar os objetivos pré-estabelecidos no seu conjunto de normas 

regente, as agências reguladoras se valem de mecanismos de intervenção no sistema regulado 

que são delimitados por princípios inteligíveis em suas leis-quadro129. Isso significa que a 

amplitude de seus poderes decorre de preceitos intencionalmente vagos e flexíveis, que 

permitam a adequação da Agência aos propósitos que deve perseguir. Assim, os atos 

regulatórios possuem efeitos extroversos sobre determinadas matérias na medida em que o 

Congresso assim tenha decidido. 

 
126 Sobre programas normativos finalizáveis, cf.: DELLEY, Jean-Daniel. Pensar a Lei. Introdução a um 

Procedimento Metódico. Caderno Escola do Legislativo, vol. 7, n. 12, 2004, p. 101-143. 
127 Lei 13.575/2017. Art. 2º A ANM, no exercício de suas competências, observará e implementará as orientações 

e diretrizes fixadas no Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , em legislação 

correlata e nas políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, e terá como finalidade promover a 

gestão dos recursos minerais da União, bem como a regulação e a fiscalização das atividades para o aproveitamento 

dos recursos minerais no País, competindo-lhe: I - implementar a política nacional para as atividades de mineração. 
128 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novas mutações juspolíticas: em memória de Eduardo García de 

Enterría, jurista de dois mundos. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 320. 
129 Consoante a ementa da ADI 4.923/DF, aqui recortada: “Nova feição do princípio da legalidade (CRFB, art. 37, 

caput). Acepção principiológica ou formal axiológica. Existência de princípios inteligíveis (art. 3o) aptos a limitar 

a atuação administrativa”. Julgamento em 08 de nov. 2017. 
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No caso da regulação o princípio da legalidade assume uma nova interpretação, mais 

finalística ou axiológica que estrita130. Na verdade, investigações mais profundas131 já 

comprovaram que durante toda a história brasileira a Administração Pública compreendeu o 

princípio da legalidade como uma limitação axiológica, de modo que as vetustas construções 

sobre legalidade estrita serviram somente como uma tentativa da academia jurídica de frear 

momentos autoritários do Poder Executivo. Foram construções teóricas que pouco dialogavam 

com o dia a dia da burocracia, que seguia “dando baixa” em diversos normativos 

circunstancialmente mais ou menos legítimos. Na prática, a Administração Pública brasileira 

sempre se utilizou de atos infralegais para regular novos ou antigos desafios em determinados 

sistemas socioeconômicos. A academia ignorava a realidade, e a realidade ignorava a academia. 

Com a crise da lei essa situação ficou cada vez mais evidente, de modo que hoje fala-

se em um bloco de juridicidade para reger cada situação: todo o conjunto de fontes do Direito 

deve estar compreendido na leitura dos operadores jurídicos, e não somente a legislação 

estrita132. Constituição, leis, jurisprudência, e especialmente atos infralegais. A Administração 

Pública passa a ser entendida como a primeira intérprete do Direito, vez que é a primeira 

encarregada de executar os mandamentos das normas. O gestor como braço mecânico da lei 

passa a ser uma alegoria ultrapassada. Hoje o realismo contribui com o Direito ao forçar os 

juristas a reconhecer que são raríssimas as situações em que determinado conjunto de normas 

é absolutamente claro e não comporta interpretações. O atual estado da arte do Direito 

Administrativo reforça isso de diversas maneiras, a notar: a dicotomia entre discricionariedade 

e vinculação; a teoria dos princípios; a teoria dos conceitos jurídicos indeterminados; e a 

proliferação de uma infinidade de normas que serão múltiplas fontes do Direito a demandar 

 
130 “O princípio da legalidade, neste novo cenário histórico e político, não pode mais se prender ao paradigma 

liberal clássico, que enxergava na lei formal (i.e., aquela emanada dos órgãos constitucionalmente investidos de 

função legiferante, notadamente o Parlamento) o único padrão de regência da vida pública ou privada, capaz de 

esgotar, em seu relato abstrato, todos os comandos necessários à disciplina social. É o que defende com 

brilhantismo o professor Alexandre Santos de Aragão ao propugnar “por uma superação da separação rígida entre 

as versões extremas de conformidade legal, sustentando que o mínimo de densidade normativa que as leis devem 

possuir para atribuir poderes à Administração Pública consiste em habilitações normativas calcadas em princípios 

e valores”, ao que o autor denota por legalidade principiológica ou legalidade formal axiológica, “no sentido de 

que as atribuições de poderes pela lei devem, por sucintas que sejam, ser pelo menos conexas com princípios que 

possibilitem o seu controle; princípios aqui considerados em seu sentido amplo, abrangendo finalidades, políticas 

públicas, standards etc.”. ARAGÃO, Alexandre Santos de. A Concepção Pós-Positivista do Princípio da 

Legalidade. Revista de Direito Administrativo, v. 236, 2005, p. 12. In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

ADI 4.923/DF, pp. 35-36. 
131 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Atividade normativa da Administração Pública: estudo do processo 

administrativo normativo. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

(USP), São Paulo, 2014. 
132 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 131-206. 
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interpretação sistêmica. Por isso o gestor público é o primeiro intérprete das leis que deve 

implementar, e não somente um mero executor mecânico. 

Nesse contexto, seja através da subsunção da lei ao caso concreto, seja através da 

margem de escolha que a Administração possui em aberturas normativas, entende-se que o 

regulador deve ser aquele com a última palavra, conquanto a decisão esteja abarcada pela 

juridicidade. Isso porque deve-se prestigiar a instituição designada e desenhada para ser 

competente naquele caso concreto. Caso contrário, há grave risco de prejuízo à coerência 

regulatória e à própria dinâmica regulatória pensada para aquele setor, visto que os processos 

decisórios realizados em agências, parlamentos, e tribunais são propositalmente distintos133. 

Os desenhos de cada instituição são pensados para diferentes desafios. Assim, quando 

uma instituição se sobrepõe à outra mais bem adaptada a gerir os problemas de determinado 

subsistema social, os resultados tendem a ser no mínimo deletérios, quando não antijurídicos. 

Em um esforço de simplificação didática, é possível dizer que questões técnicas e complexas 

são mais bem enfrentadas por agências independentes, questões políticas por agentes sujeitos à 

pressão política do sistema eleitoral-democrático, e questões jurídicas pelos tribunais. E o 

Direito tende a alocar as questões dessa maneira às instituições, visto que tradicionalmente 

propende à pacificação social e, hoje, à otimização de resultados institucionais. 

No entanto, o diagnóstico da literatura especializada é o de que outros atores 

institucionais podem ver-se contrariados de ceder o espaço decisório que tradicionalmente 

possuíam, e, portanto, tentam esvaziar a autonomia e a legitimidade dos reguladores 

independentes. Nesse sentido, Eduardo Jordão e Maurício Portugal denunciam as práticas 

deletérias à boa governança regulatória no artigo Como Desestruturar uma Agência Reguladora 

em Passos Simples, escrito sob a forma de um guia que conta com estratégias já testadas e bem-

sucedidas no esvaziamento da agência e posterior dominação desses espaços regulatórios134. 

O “guia” é voltado aos Chefes do Executivo e às múltiplas instâncias de controle do 

Estado, como o Judiciário, o Congresso e os Tribunais de Contas. As três primeiras dicas são 

para o Chefe do Executivo: (i) enfraquecer o corpo diretor das agências; (ii) prejudicar a sua 

operação através de constrições em seus recursos materiais; e (iii) expor as decisões da agência 

a todo tipo de controle, mesmo os indisponíveis. Para as instâncias de controle, é possível 

esvaziar a autonomia das agências reguladoras através das seguintes técnicas: (i) limitar o leque 

 
133 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira 

na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 149-166. 
134 JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Maurício Portugal. Como Desestruturar uma Agência Reguladora em Passos 

Simples. REI - Revista Estudos Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 180-209, ago. 2017.  
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de ações ou instrumentos à disposição das agências; (ii) amedrontar os seus funcionários 

sinalizando sanções; e (iii) interferir nas suas escolhas e decisões concretas. O artigo representa 

uma síntese de amplas discussões em âmbito nacional e internacional, motivo pelo qual será 

feito um esforço de sintetização. 

A primeira maneira de um Chefe do Executivo esvaziar a autonomia do regulador se 

refere a maneiras alternativas de exercer influência na diretoria das agências, ainda que tais 

cargos não possam ser exonerados ad nutum. Com isso, se referem: (i) à pressão política e 

midiática para que os próprios diretores peçam exoneração; (ii) à nomeação de diretores com 

baixa capacitação acadêmica-profissional no setor regulado; (iii) à nomeação de dirigentes com 

perfil político; (iv) à vacância estratégica de diretores definitivos e consequente nomeação, via 

decreto, de diretores interinos. Esta última prática foi mitigada recentemente com a nova Lei 

Geral das Agências Reguladoras. 

A segunda maneira é particularmente relevante para o caso da ANM, historicamente 

deficitária. Ela trata de maneiras de prejudicar a operação da agência, o que pode ser feito por 

restrições orçamentárias ou pela limitação da sua capacidade de contratação de funcionários. 

No caso da ANM, isso tem sido denunciado pelo TCU135. Apesar das agências possuírem 

autonomia administrativa e financeira, o chamado “princípio da unidade orçamentária” implica 

grande ingerência no repasse das rubricas destinadas aos reguladores independentes. Com a 

nova Lei Geral das Agências, a autonomia financeira foi formalmente reiterada, mas ainda são 

diretamente vinculadas a órgãos de planejamento e orçamento da Administração Central. Na 

lei de criação da ANM as suas receitas são expressamente consignadas no orçamento geral da 

União. 

A terceira maneira de um Chefe do Executivo esvaziar uma agência se refere à 

exposição dessa agência a todo tipo de controle, inclusive os indisponíveis – especialmente ao 

se considerar os fundamentos de uma agência independente. É o caso dos Recursos 

Hierárquicos Impróprios, que foram concebidos pela Presidência da República porque 

supostamente necessários quando as agências desafiavam as “políticas públicas” estabelecidas 

pela gestão central – hipótese vaga, dada a enorme abertura semântica das diretrizes do 

 
135 “A discrepância entre os recursos orçamentários aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) e os 

referenciais para execução orçamentária e financeira estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia para o 

DNPM é enorme. De um orçamento global de R$ 478.037.954,00 (peça 74), o limite orçamentário autorizado 

em 2016 totalizou R$ 53.549.249,00, algo em torno de 11%, ainda que a autarquia tenha arrecadado uma receita 

de R$ 1.915.136.391,80”. Nesse mesmo julgado, as demais considerações do TCU sobre a regulação minerária 

foram extremamente duras. O Tribunal ressaltou “o patente descaso a que está submetida a atual ANM”. Tribunal 

de Contas da União. Acórdão 343/2019 – TCU – Plenário. Relator Ministro Aroldo Cedraz, p. 53. 
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Executivo136. No caso específico da ANM, a hipótese de controle pouco ortodoxo parece ter 

ocorrido com a Portaria nº 40 de fevereiro de 2019 que exigiu a revisão dos atos normativos da 

ANM pelo MME, mesmo esse tipo de intervenção estando indisponível. 

Passando-se às instâncias de controle, a primeira maneira de esvaziar a autonomia de 

uma agência se refere a limitar o leque de ações ou instrumento disponíveis para exercer a 

regulação. No âmbito dos tribunais isso significou interpretações restritivas que impediam o 

uso de instrumentos consensuais a título de se proteger algum vago interesse público 

indisponível. Ou então a limitação de acessarem consultores externos de maneira rápida, 

ignorando-se a alta tecnicidade dos setores e a possibilidade de procedimentos simplificados 

existentes nas suas leis de criação. 

A segunda maneira disponível às instâncias de controle parece especialmente relevante 

para a presente dissertação. Ela se refere à possibilidade de o controlador usar seus poderes 

sancionatórios para amedrontar os gestores públicos. Isso tem sido um grande problema na 

atuação do TCU, que tem sido apontado como responsável pelo direito administrativo do 

medo137. Ainda que no caso individual as imposições do TCU possam parecer interessantes, o 

direito administrativo do medo tem efeitos sociais agregados deletérios. 

Por fim, também de especial importância para este trabalho, uma última técnica 

disponível às instâncias de controle para esvaziar a autonomia das agências reguladoras é 

utilizar-se da posição de controlador para substituir-se ao regulador e interferir diretamente nas 

decisões regulatórias. Isso é possível de diversas maneiras. Primeiro, quando o controlador 

realiza interpretações ampliativas das próprias competências e gera tensão entre diferentes 

espaços decisórios. Segundo, quando o controlador se utiliza do enorme espaço argumentativo 

disponibilizado por inúmeros dispositivos abertos e programas normativos finalizáveis para 

impor sua preferência. Hoje o Direito disponibiliza normas tão abertas e tão maleáveis que é 

possível reconduzir uma vastidão de preferências a algum princípio abstrato ou diploma vago. 

Terceiro, quando o controlador faz uso desmedido de seu poder sancionatório para impor suas 

preferências mesmo nesse contexto de ampla maleabilidade normativa, que também pode servir 

de justificação ao regulador. 

Todas essas problemáticas sobre as relações interinstitucionais de controle jurídico 

surgem, basicamente, da constatação de que o Direito traz algumas respostas, mas não todas as 

 
136 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Supervisão Ministerial das Agências Reguladoras: Limites, Possibilidades e 

o Parecer AGU no AC - 051. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 245, p. 237-262. 
137 SANTOS, Rodrigo Valgas dos. Direito Administrativo do Medo: risco e fuga da responsabilização por agentes 

públicos. São Paulo: Thomson Reuters, 2021. 
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respostas. O Direito pode não dizer nada, e pode dizer várias coisas ao mesmo tempo. Na 

maioria das vezes será possível reconduzir o texto a múltiplos resultados, o que levará o 

controlador à confortável posição de poder afirmar que a “a lei diz o que eu digo que ela diz”138. 

E para além do fenômeno relativo à multiplicidade e abertura das normas, há ainda o 

reconhecimento de que não existem teorias interpretativas ideais139. 

Para tentar responder a esses desafios, o Direito Administrativo se volta a uma 

abordagem mais pragmática, em que as respostas devem ser fornecidas pela instituição 

desenhada para enfrentar aquele conjunto de problemas. No Brasil, esse argumento tem sido 

incorporado principalmente pelo argumento das capacidades institucionais, desenvolvido por 

Sunstein e Vermeule140. No entanto, há uma miríade de abordagens diferentes que também 

realizam análises institucionais comparativas141. Vale particular menção a abordagem do livro 

Impefect Alternatives142, que detalha os trade-offs na alocação de problemas a instituições 

sempre imperfeitas do mundo real, e apresenta uma proposta de solução de tensões 

institucionais baseada no custo e disponibilidade de informações e na capacidade de cada 

instituição em análise processar a participação social para fomentar o processo decisório. 

Em comum, as diferentes abordagens costumam reconhecer que, na hipótese de o 

Direito autorizar a interferência de uma instituição sobre a outra, não há uma resposta simples 

e binária, de controlar ou não controlar, e sim diferentes intensidades de controle. Essa 

intensidade será calculada conforme o desenho das instituições em questão e os resultados 

sistêmicos dessa decisão. Isso implica em se modular algum grau de deferência em prestígio ao 

controlado. Na hipótese de o Direito não autorizar essa interferência não há sequer que se falar 

em análise institucional comparativa, pois o argumento institucional se prestaria a um uso 

absurdo, antijurídico e antidemocrático143. No máximo o argumento servirá para propostas de 

 
138 Leal, F. (2019). "A Constituição diz o que eu digo que ela diz”: formalismo inconsistente e textualismo oscilante 

no Direito Constitucional brasileiro. Revista Brasileira De Direitos Fundamentais & Justiça, 12(39), 99-143. 

DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Sacredness of the constitutional text and interpretative heresy: The 

Brazilian Supreme Court Decision on Same-sex Civil Unions. São Paulo Law School of Fundação Getulio 

Vargas Research Paper Series, n. 91, mar. 2014. 
139 “We think that current theories of legal interpretation fail to provide na adequate framework for thinking about 

questions of this sort, and the failure reveals a serious problem with contemporary views about interpretation in 

law. Typically interpretative issues are debate at a high level of abstraction, by asking questions the nature of 

interpretation, or by asking questions about democracy, legitimacy, authority and constitutionalism”. SUNSTEIN, 

Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, Vol. 101, 4, 2003, p.  3 e ss. 
140 SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, Vol. 101, 4, 

2003, p.  3 e ss. 
141 Para um resumo, ver: KING, Jeff A. Institutional approaches to judicial restraint. Oxford Journal of Legal 

Studies, v. 28, n. 3, p. 409-441, 2008. 
142 KOMESAR, Neil. Imperfect Alternatives: choosing institutions in law, economics, and public policy. 

London: The University of Chicago Press, 1994. 
143 ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. O argumento das “capacidades institucionais” entre a 

banalidade, a redundância e o absurdo. Direito, Estado e Sociedade, n. 38, 2011. 
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reforma do Direito vigente, e não como solução a impasses institucionais no dia a dia do 

controle dogmático da atividade regulatória. 

 

 

*** 

 

O Capítulo 1 buscou fornecer balizas mínimas ao leitor para compreender as 

estruturas de governança regulatória responsáveis pela mineração e alguns fundamentos 

mínimos da atividade de regulação exercida por uma entidade independente. O item 1.1 buscou 

demonstrar uma miríade de fatores fundamentados principalmente em teorias de economia 

política que justificam a intervenção estatal no setor. O item 1.2 demonstrou o progressivo 

deslocamento de competências decisórias a estruturas regulatórias especializadas, mas que o 

DNPM sempre esteve carente de dotações materiais para exercer suas atividades. O item 1.3 

explorou o marco regulatório setorial após a promulgação da Constituição Federal de 1988, e 

buscou demonstrar a generalidade das políticas públicas setoriais. Já o item 1.4 demonstrou o 

imbróglio nas reformas regulatórias do setor de mineração. Por sua vez, o item 1.5 demonstrou 

que a nota distintiva das agências reguladoras é sua autonomia reforçada. Por fim, o item 1.6 

trouxe algumas discussões relativas às possibilidades e limites do controle da atividade 

regulatória, notando as dificuldades enfrentadas pelas agências em se afirmar como o local 

institucional apropriado para a condução e estabilização setorial. Mais que isso, tornou claro 

que o argumento das capacidades institucionais depende necessariamente de sobreposições 

jurídicas que autorizam duas ou mais instituições a tomar aquele espaço decisório para si. Do 

contrário, é mera construção argumentativa voltada à reforma do Direito vigente, e não solução 

a impasses institucionais no controle dogmático da atividade regulatória.  
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2 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E O CONTROLE EXTERNO 

 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) é uma instituição que no ano de 2020 alcançou 

a marca de 130 anos de existência. A despeito dessa longa trajetória, passou quase a totalidade 

desse período como um grande desconhecido para a maioria dos contribuintes, da imprensa e 

da opinião pública144. Hoje, no entanto, essa realidade se modificou de maneira significativa: 

de instituição altamente insulada passou a protagonista no controle republicano das atividades 

estatais145. Historicamente, a função do TCU se voltava a fiscalizar e avaliar a regularidade 

financeira do Estado, coibindo ilegalidades afetas ao orçamento público. Dizer isso é quase 

como um truísmo, haja vista o próprio nome do órgão constitucional. Mas a instituição não se 

manteve estanque com o passar dos anos. O Tribunal tornou-se algo mais complexo, mais 

proativo, desempenhando funções e emitindo decisões sobre matérias das mais diversas e que 

não são nada instintivas à opinião pública – ao contrário, essa mudança gerou bastante 

controvérsia mesmo entre os intérpretes do Direito que tratam diuturnamente de temas caros ao 

TCU, especialmente regulação de infraestrutura. 

Hoje, o TCU é instituição responsável por exercer o controle externo do Estado, 

possuindo ampla prerrogativa de fiscalizar todos os poderes e entidades da União146. Sua missão 

institucional, ou sua razão de existir, segue sendo a prestação de contas aos cidadãos, mas 

agora essa prestação de contas possui uma acepção muito mais ampla. Não mais se refere 

somente aos balanços contábeis auferidos em verificações formais de planilhas numéricas. 

Agora, a atenção do TCU parece ser atraída por qualquer atividade com potencial de afetar o 

erário, seja direta ou indiretamente, e se desdobra em um plexo de competências específicas. E, 

em um lento processo distante dos holofotes públicos, sua atuação ganhou novos contornos, 

que os mais críticos entendem ser o agigantamento do Tribunal para além de sua missão 

constitucional. Nessa visão, o TCU torna-se uma superagência reguladora multissetorial, sem 

clara previsão constitucional, que revisa as decisões das instâncias regulatórias setoriais e as 

 
144 A denúncia é desenvolvida em: LINS NETTO, Jair. Tribunal de Contas: sempre combatido, nunca conhecido. 

Revista de Direito Administrativo, n. 200. Abril-junho, 1995. 
145 Atualmente é possível encontrar um grande número de notícias de alta repercussão na esfera política em que o 

TCU é protagonista no controle da gestão pública. Por exemplo: PIMENTA, Guilherme. Falta estratégia por parte 

do governo para combater o coronavírus, alerta TCU. Revista Consultor Jurídico, 24 jun. 2020. Disponível em: 

<https://bit.ly/3f0DKBv>. Acesso em 4 jul. 2020. 
146 Art. 71, IV da Constituição Federal.MENDES, Conrado Hübner. TCU virou Tribunal de Controle Universal. 

Folha de São Paulo, 18 mar. 2020. Disponível em: <https://folha.com/abim9524>. Acesso em 29 de mai. 2020. 
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dirige com base em critérios particularistas a título de proteger o erário147. Este capítulo 

pretende se aprofundar nessa questão e fornecer balizas para melhor compreendê-la. 

O fato é que os diagnósticos mais recentes – críticos ou entusiastas – apontam o TCU 

como um ente parcialmente responsável pelo ambiente regulatório brasileiro148, o que inclui o 

setor de mineração. As dúvidas surgem quanto à exata margem de responsabilidade conferida 

pelo Direito vigente ao TCU. Inegavelmente a Constituição da República de 1988 trouxe 

transformações acentuadas, ampliando o controle externo sobre a Administração Pública. No 

entanto, a ausência de clareza quanto ao exato papel da instituição levou a surpresas e 

frustrações em razão do que muitos consideram ser uma sobreposição descoordenada de 

instituições regulatórias. Isso naturalmente gerou uma inquietação na academia jurídica e entre 

os profissionais setoriais mais afetados, o que conduziu a uma intensa judicialização no 

Supremo Tribunal Federal, que passou a ser demandado a decidir a respeito da abrangência do 

controle exercido pelo TCU e, dentro dessas fronteiras, sobre quais seriam suas competências 

específicas149. 

O novo protagonismo do TCU no ambiente regulatório tem chamado a atenção de 

pesquisadores para trazerem mais luz à sua atuação. Com isso, diversos grupos acadêmicos 

passaram a investigar com mais detalhamento os fundamentos constitucionais e legais da 

atuação dos Tribunais de Contas brasileiros e como se dá a interação entre eles e as demais 

entidades reguladoras150. Essa nova perspectiva na literatura possibilitou a construção de um 

marco teórico capaz de orientar o presente capítulo, que se ocupará da interação entre o TCU e 

a regulação. 

Feitas essas considerações, passa-se à apresentação do itinerário que será percorrido. 

O capítulo começa com uma apresentação dos pressupostos teóricos que justificam a 

necessidade da manutenção de uma instituição para exercer o controle externo do Estado (item 

2.1). Na sequência, passa-se a abordar os diferentes modelos já desenvolvidos no plano 

internacional para o desempenho dessa função (item 2.2). De posse dessas informações passa-

se ao resgate do histórico juspolítico do Tribunal de Contas brasileiro, abordando-se seu aspecto 

orgânico e funcional através dos anos, de forma que se possa compreender adequadamente 

 
147 MENDES, Conrado Hübner. TCU virou Tribunal de Controle Universal. Folha de São Paulo, 18 mar. 2020. 

Disponível em: <https://folha.com/abim9524>. Acesso em 29 de mai. 2020. 
148 BÓGEA, Daniel. Nas fronteiras do controle: deve o TCU abarcar o mundo com as mãos? JOTA, 04 set. 2019. 

Disponível em: <https://bit.ly/36PQGHa>. Acesso em 29 mai. 2020. 
149 BÓGEA, Daniel. Nas fronteiras do controle: deve o TCU abarcar o mundo com as mãos? JOTA, 04 set. 2019. 

Disponível em: <https://bit.ly/36PQGHa>. Acesso em 29 mai. 2020. 
150 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Limites da jurisdição dos tribunais de contas sobre 

particulares. Revista Justiça do Direito, v. 33, n. 2, mai.-ago., 2019, p. 198. Disponível em: 

<https://bit.ly/3coFLoX>. Acesso em 28 mai. 2020. 
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como a trajetória histórica influenciou no modus operandi do TCU (item 2.3). Após esse 

resgate, demonstra-se como os contornos de sua estrutura e funcionamento estão delineados no 

ordenamento jurídico após a reforma ocorrida na Constituição da República de 1988 (item 2.4). 

Com esses fundamentos é possível aferir as duas modalidades do controle exercido pelo TCU, 

cada um com sua dinâmica de funcionamento, e os instrumentos disponíveis ao TCU para 

exercer tais atribuições (item 2.5). Por fim, aborda-se em maior profundidade os 

posicionamentos doutrinários sobre os limites do controle do TCU nas atividades regulatórias 

em geral (item 2.6). Compreender esses elementos permitirá que no próximo capítulo a relação 

do TCU com o antigo DNPM e atual ANM possa ser mapeada e analisada criticamente. 

 

 

2.1 Controle externo do Estado: a vigilância republicana 

 

 

Este item tem por objetivo esclarecer qual é o papel de uma instituição voltada 

especificamente para o controle externo do Estado. Para tanto, é preciso delimitar os principais 

conceitos e pressupostos teóricos que, quando aplicados, justificam a manutenção de 

instituições como o TCU e seus congêneres no exterior. 

O TCU se enquadra em um tipo de desenho institucional reconhecido mundialmente 

através da nomenclatura Supreme Audit Institutions, ou Instituições Superiores de Auditagem 

(ISA), que se reporta às estruturas organizacionais de alta hierarquia que têm como finalidade 

última exercer o controle externo do Estado151. Ainda que as ISA sejam instituições estatais, 

desempenham o controle externo no sentido de serem entidades com procedimentos, atividades 

e recursos próprios, não integrados nas estruturas controladas, visando o monitoramento, 

avaliação e eventuais medidas de correção dos atos que não atendam a um parâmetro específico. 

Dadas essas características, é razoavelmente pacífico que o controle externo pressupõe um 

elevado grau de independência e proteção contra potenciais pressões advindas das entidades 

auditadas, que podem assumir eventual postura adversária152. 

 
151 É a expressão utilizada, por exemplo, na OCDE. Cf.: OECD. Supreme Audit Institutions and Good 

Governance: Oversight, Insight and Foresight. OECD Public Governance Reviews, Paris, 2016. 
152 A International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), organização que representa as ISA dos 

191 países membros, elaborou a Declaração do México sobre a Independência das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (aqui chamadas de Instituições Superiores de Auditagem), definindo oito pilares de independência que 

são essenciais para o controle externo governamental. Cf.: INTOSAI, Declaração do México sobre a 

Independência das Entidades Fiscalizadoras Superiores. 3ª ed. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3fQ34Lb>. 
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As ISA são contemporaneamente a expressão institucionalizada da preocupação 

constante em se efetivar a constrição ao uso arbitrário dos escassos recursos públicos, de forma 

que os Governos prestem contas e otimizem o emprego do orçamento público em benefício dos 

cidadãos153. Nos regimes de governo republicanos que se concretizam através da representação 

política é vedado aos governantes do povo atuar em nome próprio, sejam administradores, 

legisladores ou juízes. Tanto por estarem na condição de representantes de seus delegatários 

quanto por gerirem bens e interesses de titularidade coletiva, os governantes atuam em nome 

alheio, e qualquer ação só é legítima se for persuasivamente reconduzida ao interesse da 

coletividade. 

Longe de ser mera consideração abstrata, essa marca distintiva dos regimes de governo 

republicanos é o principal argumento que justifica uma entidade pública monitorando 

constantemente as elites políticas do país154. Já faz algum tempo que a ciência política considera 

as eleições periódicas um mecanismo de controle no mínimo altamente imperfeito para 

constranger os detentores do poder político a maximizar o bem-estar dos seus governados155. 

Como bem percebeu Andrew Arato156, não há nada no modelo de representação política em si 

que impeça legalmente os representantes escolhidos de violar os interesses daquele mesmo 

grupo que ele deveria tutelar. É preciso mais do que eleições puras e simples. 

Assim, os valores republicanos orientam a adoção de mecanismos ativos de 

acompanhamento das funções estatais, visto que, se o poder emana do povo, o povo precisa 

manter supervisão constante sobre seus delegatários – que certamente são meros humanos, 

passíveis de falhas, e não anjos abnegados157. É uma visão bastante realista da democracia 

representativa, consciente das disfunções na governança pública causadas principalmente pela 

 
153 WILLEMAN, Marianna Montebello. Desconfiança institucionalizada, democracia monitorada e Instituições 

Superiores de Controle no Brasil. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 263, mai. - ago. 2013, p. 

248. 
154 CABRAL, Flávio. Os fundamentos políticos da prestação de contas estatal. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 270, set. - dez. 2015, p. 165. 
155 PRZEWORSKI, A.; STOKES, S.; MANIN, B. Elections and representation. In: PRZEWORSKI, A.; STOKES, 

S.; MANIN, B. (Ed.). Democracy, accountability, and representation. Nova York: Cambridge University Press, 

1999. p. 50. 
156 No sistema eleitoral puro e simples, como o desempenho dos governantes só é analisado de forma genérica ao 

final do mandato, graves desvios de conduta podem ser esquecidos se o desempenho geral for minimamente 

satisfatório. ARATO, Andrew. Representação, soberania popular e accountability. Lua Nova, São Paulo, n. 55-

56, 2002, p. 91-92. 
157 “But what is government itself, but the greatest of all reflections on human nature? If men were angels, no 

government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controls on 

government would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men, the great 

difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it 

to control itself. A dependence on the people is, no doubt, the primary control on the government; but experience 

has taught mankind the necessity of auxiliary precautions”. MADISON, James. The Federalist Papers, n. 51, 

1788. Disponível em: < https://bit.ly/3gPnXqp >. Acesso em: 28 mai. 2020. 
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inerente falibilidade humana e pela desigualdade de acesso aos canais de circulação de poder 

político158. No campo da economia política, os problemas afetos à representação política são 

normalmente enfrentados no âmbito da teoria da agência159, segundo a qual um “agente” 

(político eleito) faz escolhas em nome de um “principal” (eleitor). Nessa relação, os problemas 

surgem na medida em que o político racional “não necessariamente fará as escolhas que 

maximizariam os interesses do eleitor, apesar de formalmente apresentar suas escolhas ao 

público como sendo ‘do interesse público’”160. 

É nessa perspectiva realista que Guillermo O’Donnell constrói o conceito de 

democracia delegativa161: uma vez vencidas as eleições, os representantes tendem a se 

considerar a encarnação da nação, os próprios definidores do interesse nacional, detentores de 

plena autoridade. Após eleitos, sentem que não precisam mais se prender às expectativas dos 

eleitores, pois foram autorizados a governar como acharem oportuno e conveniente. Em 

circunstâncias nas quais há um hiato entre o governo e população, esse comportamento das 

elites políticas de supervalorização da posição de liderança tende a corromper o papel 

republicano de subserviência ao povo. Dessa forma, mesmo países com eleições ditas livres 

podem se afastar – e muito – dos ideais republicanos, na prática. 

Nesse contexto marcado pela saudável contestação democrática ou mesmo por grave 

desconfiança, faz-se necessário acentuar os canais institucionais que permitam os cidadãos 

garantirem a vigilância republicana162 sobre o bom funcionamento das estruturas estatais, de 

forma a prevenir desvios orçamentários ou patrimoniais, além da manipulação maliciosa das 

estratégias de condução das atividades de interesse público. 

As constatações cada vez mais evidentes sobre as falhas da democracia delegativa 

levaram a reflexões mais sofisticadas a respeito de como garantir essa vigilância republicana. 

Com a parcial erosão do voto popular como mecanismo de garantia da responsividade 

governamental, surgem nas sociedades diversos mecanismos institucionais com o propósito 

declarado de realizar o escrutínio público constante do exercício do poder político163. Esses 

 
158 DAHL, Robert. On Democracy. New Haven: Yale University Press, 1988, p. 178. 
159 FEARON, James D. Electoral accountability and the control of the politicians: selecting good types versus 

sanctioning poor performance. In: Przeworski, Stokes e Manin (Ed.), Democracy, accountability, and 

representation, op. cit., p. 55-97. Ferejohn, Accountability and authority, op. cit. p. 131-153. 
160 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo estado regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. 2ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 63. 
161 O’DONNELL, Guillermo. Democracia delegativa. Revista Novos Estudos CEBRAP, n. 31, out. 1991, p. 30-

31. 
162 PETTIT, Philip. Republicanism: a theory of freedom and government. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 178. 
163 “(...) a democracia começa a ser considerada de modo muito mais pragmático, como uma arma acessível e 

indispensável contra concentrações de poder irresponsável e contra os efeitos danosos desse poder. Na nova era 
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mecanismos de monitoramento e constrição institucionalizada aos governantes da nação são 

normalmente estudados na doutrina da ciência política através do que se convencionou chamar 

de accountability pública. 

A accountability pública é um conceito ainda em disputa164 e de difícil tradução165, 

mas que se expressa de maneira multidimensional nas análises sobre governança estatal, como 

se verá abaixo. Por isso, é um conceito-chave para a adequada compreensão do controle externo 

desempenhado pelas Instituições Superiores de Auditagem. Sendo assim, é necessário explorá-

lo com maior cautela. Para os fins deste trabalho, pode-se adotar a conceituação de Mariana 

Willeman, que define a accountability no setor público a seguinte maneira: 

[A] capacidade legal ou política de se assegurar de que os agentes públicos, eleitos ou 

não, sejam responsáveis e responsivos em sua atuação, sujeitando-se a exigências de 

justificação e informação aos destinatários [dessa asseguração] acerca de suas 

posturas e das decisões que adotam e, igualmente, submetendo-se a julgamentos em 

decorrência de sua boa performance ou em virtude de desvios ou más condutas, 

culminando com a aplicação de sanções.166 

 

 

Note-se que sanções podem ser punitivas ou premiais. Assim, a accountability pública 

tem uma relação íntima com o conceito em língua portuguesa de prestação de contas, em sua 

acepção ampla (e não somente financeira). Nesse sentido amplo, a prestação de contas 

governamental “se constitui em um procedimento complexo, que impõe aos agentes públicos a 

obrigação de informar e justificar os atos praticados”167, tendo como consequência a capacidade 

de se sancioná-los ou premiá-los conforme as condutas praticadas e as justificativas fornecidas. 

Como bem registrou Guillermo O’Donnell, “a representação acarreta a ideia de accountability: 

 
da democracia que está surgindo, o próprio mundo passa a ter um novo significado. Este se refere ao escrutínio e 

ao controle público dos tomadores de decisões. (...) instrumentos de monitoração de poder e de controle de poder 

começaram a se estender para os lados e para baixo através de toda a ordem política. (...). Essas instituições 

extraparlamentares de monitoração de poder incluem — para mencionar aleatoriamente apenas umas poucas — 

comissões de integridade pública, ativismo judiciário, tribunais locais, tribunais no lugar do trabalho, conferências 

de consenso, parlamentos para minorias, litígios de interesse público, júris de cidadãos, assembleias de cidadãos, 

inquéritos públicos independentes, grupos de especialistas na solução de problemas, relatórios de peritos, 

orçamentos participativos, vigílias, blogging e outras formas de escrutínio da mídia. Todos esses instrumentos têm 

o efeito de potencialmente trazer maior humildade ao modelo estabelecido de governo representativo partidário e 

à política”. KEANE, John. A vida e a morte da democracia. Tradução de Clara Colloto. São Paulo: Edições 70, 

2010, p. 26-27. 
164 MAINWARING, Scott. Introduction: democratic accountability in Latin America. In: MAINWARING, S.; 

WELNA, C. (Ed.). Democratic accountability in Latin America. Oxford: Oxford University Press, 2003. p. 3-33. 
165 CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 24, p. 30-50, fev./ abr. 1990. 
166 WILLEMAN, Marianna Montebello. Desconfiança institucionalizada, democracia monitorada e Instituições 

Superiores de Controle no Brasil. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 263, mai. - ago. 2013, p. 

232. 
167 CABRAL, Flávio Garcia. Os fundamentos políticos da prestação de contas estatal. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 270, set. - dez. 2015, p. 152. 
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de algum modo o representante é considerado responsável pela maneira como age em nome 

daqueles por quem ele afirma ter o direito de falar”168. 

Do conceito de accountability pública é possível extrair dois aspectos centrais. O 

primeiro refere-se à ideia de que, ao menos em sociedades que prezam pela vigilância 

republicana, compete aos governantes o dever contínuo de prestar informações verossímeis e 

justificá-las aos governados, de modo que estejam sujeitos a julgamento. O segundo refere-se 

à ideia de que deve haver consequências políticas ou jurídicas que garantam o cumprimento 

das obrigações ou expectativas assumidas. Na linguagem da economia política, esse segundo 

aspecto refere-se ao fornecimento de incentivos (punições, prêmios) suficientemente fortes ao 

político racional para se garantir o cumprimento do comportamento desejado. Accountability 

sem consequências não é accountability169. Com essas considerações, resta perceptível que os 

fundamentos teóricos da accountability pública e seu próprio conceito estão fortemente 

associados aos fundamentos do controle da atividade estatal (como visto no item 1.6). 

Dito isso, é preciso entender como esse conceito abstrato pode ser operacionalizado 

nas práticas sociais, ao menos de maneira geral. Na ciência política, a literatura organiza os 

mecanismos de accountability pública em dimensões ou eixos – ou seja, vertical, horizontal e 

diagonal170. Quando bem trabalhados, esses mecanismos podem se reforçar mutuamente. Do 

contrário, corre-se o risco de interferência mútua ou mesmo de sobrecarga (overload) de 

accountability, de forma que os arranjos institucionais de supervisão e controle do Estado se 

tornam patológicos171. Assim, é necessário que os mecanismos estejam coordenados, sejam 

efetivos e busquem por um nível ótimo de accountability pública – nível este que nunca será 

igual a cem por cento172. Isso porque a manutenção de mecanismos de accountability não é 

 
168 O’DONNELL, Guillermo. Democracia delegativa. Revista Novos Estudos, n. 31, out. 1991, p. 32. 
169 “(...) in essence, inconsequential accountability is no accountability at all”. SCHEDLER, Andreas. 

Conceptualizing Accountability. In: SCHEDLER, A.; DIAMOND, L.; PLATTNER, M. (Ed.). The Self-

Restraining State: power and accountability in new democracies. London: Lynne Rienner Publishers, 1999, p. 

17. 
170 Diversas são as leituras sobre o assunto. No entanto, ressalte-se que a primeira autora a organizar essa literatura 

de maneira sistemática e aplicada aos Tribunais de Contas é Mariana Willeman, ao menos até o ponto em que esta 

pesquisa tem notícia. Além do mais, recentemente tomaram maior fôlego as discussões sobre a accountability 

internacional, que não será abordada neste trabalho. Cf.: WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability 

democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no Brasil. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020, 

p. 41-104. 
171 “Methods of checking and verification are diverse, sometimes perverse, sometimes burdensome, and always 

costly. (…) What kinds of activities should be checked? How much explicit checking is enough? How does 

checking affect those who are checked and when does the demand for monitoring become pathological? Can the 

benefits of checking be clearly demonstrated?”. POWER, Michael. The Audit Society: Rituals of Verification. 

New York: Oxford University Press, 1997, p. 02-03. 
172 VERMEULE, Adrian. Optimal abuse of power. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 278, n. 

3, set./dez. 2019, p. 15-43. 
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isenta de custos sociais e, por isso, em algum ponto os custos passam a exceder os benefícios. 

Passa-se agora à análise individual dos mecanismos (em eixos). 

Os mecanismos do eixo vertical são os mais básicos mecanismos de accountability 

pública. Eles se referem ao controle direto pela sociedade, e por isso geralmente estão 

associados aos mecanismos eleitorais, de plebiscito e de referendo. Mas vão além: também se 

referem às pressões políticas oriundas da difusão de informações pelos meios de comunicação 

da própria sociedade. A imprensa, por exemplo, é um importante instrumento de accountability 

pública. É a própria sociedade civil organizada para difundir informações sobre o governo e 

cobrar posicionamentos. Devido às dinâmicas particulares, os mecanismos do eixo vertical são 

estudados por meio da subdivisão entre accountability eleitoral e social173. Do ponto de vista 

do administrador público, são pressões que se voltam eminentemente a consequências políticas. 

Por sua vez, os mecanismos horizontais de accountability pública são uma tentativa 

de suprir as debilidades do eixo vertical. Nesse eixo, as relações são travadas dentro do próprio 

Estado e formalmente institucionalizadas no ordenamento jurídico. A dimensão horizontal da 

accountability se realiza através da estruturação e efetiva capacitação de organizações estatais 

que estejam legalmente investidas na específica missão de supervisionar a rotina e a sancionar 

ações ou omissões antijurídicas de agentes públicos ou de outras instituições estatais174. 

Ressalte-se que os mecanismos horizontais são limitados a coibir condutas que se enquadrem 

no âmbito da antijuridicidade (inconstitucionalidade ou da ilegalidade lato sensu), seguindo a 

lógica jurídica do binômio lícito-ilícito175. 

Como bem notou Willeman176, “os mecanismos de accountability horizontal 

remontam e se apropriam das clássicas e tradicionais fórmulas de freios e contrapesos (...), mas 

absolutamente nelas não se exaurem e, muito pelo contrário, vão bem além”. As fórmulas de 

 
173 SMULOVITZ, Catalina; PERUZZOTTI, Enrique. Social accountability: an introduction. In: SMULOVITZ, 

C.; PERUZZOTTI, E. (Ed.). Enforcing the rule of law: social accountability in the new Latin American 

democracies. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2006; O’DONNELL, Guillermo. Dissonances: 

democratic critiques of democracy. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007, p. 50 e p. 105-107 
174 O’DONNELL, Guillermo. Horizontal Accountability in New Democracies. In: O’DONNELL, Guillermo. 

Dissonances: democratic critiques of democracy. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007, p. 50. 
175 KENNEY, Charles D. Horizontal Accountability: concepts and conflicts. In: MAINWARING, S.; WELNA, C. 

(Ed.). Democratic Accountability in Latin America, Oxford: Oxford University Press, 2003; O’DONNELL, 

Guillermo. Horizontal Accountability: the legal institutionalization of mistrust. In: MAINWARING, S.; WELNA, 

C. (Ed.). Democratic Accountability in Latin America, Oxford: Oxford University Press, 2003. Nas instituições 

com missões voltadas especificamente à promoção da constante e proativa da accountability, essa supervisão 

contra antijuridicidades se refere a uma preocupação também específica: coibir a corrupção e a indevida 

interferência de uma autoridade sobre a esfera decisória outra (nos termos originais, corruption e encroachment). 

Ver: O’DONNELL, Guillermo. Horizontal Accountability: the legal institutionalization of mistrust. In: 

MAINWARING, S.; WELNA, C. (Ed.). Democratic Accountability in Latin America, Oxford: Oxford 

University Press, 2003, p. 34. 
176 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 47. 
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freios e contrapesos, pensadas para o controle recíproco da cúpula dos Poderes do Estado, são 

postas em execução de forma intermitente e reativa, e, ao gerarem atrito político casuístico entre 

esferas decisórias estatais de alta visibilidade, tendem a ser vistas com muita dramaticidade177, 

e por esse motivo são geralmente consideradas disputas institucionais de alto custo político, não 

sendo apropriadas para diversas situações, já que por vezes são atritos vistos como afronta direta 

à harmonia entre os Poderes. Além disso, as instituições com missões específicas de 

accountability pública possuem sutis diferenças em relação ao Poder Judiciário, já que este 

último detém dinâmica particular, mais reativo do que proativo, e com uma missão mais ampla 

quanto aos diversos ideais sociais de justiça, e não se restringe à accountability pública. 

Por outro lado, as instituições investidas de missões específicas de accountability 

horizontal são mais proativas e menos reativas, e são desenhadas especificamente para lidar 

com complexos problemas envolvendo auditagem de informações e responsabilização. Por essa 

razão, são projetadas para interações constantes com a burocracia, e capazes de exigir 

informações que de outra forma seriam prestadas de maneira incompleta, imperfeita ou até 

dissimulada178. Além disso, os vetores e critérios de ação das instituições de accountability 

tendem a ser mais técnicos que políticos – ao menos em tese –, e as possibilidades de execução 

de suas decisões estão delineadas no ordenamento jurídico como forma de gerar legítimas 

expectativas179. A atuação diuturna em eixos temáticos altamente técnicos sobre o emprego de 

recursos financeiros tende a diminuir a impressão de que se está diante de disputas políticas 

dentro do Estado – o que, frise-se, pode não ser necessariamente verdadeiro. 

As instituições do eixo horizontal servem, portanto, como mecanismos de supervisão 

contínua e especializada sobre a gestão pública, sendo legalmente capazes de gerar 

consequências adversas aos desvios de conduta constatados. Essa capacidade de gerar 

consequências adversas é elemento indispensável para a instituição se configurar como um real 

mecanismo de accountability – mesmo que as consequências se efetivem pela via indireta, 

 
177 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 47. 
178 “As informações que são prestadas a quem deve fiscalizar, por vezes — quando não na maioria das vezes —, 

mostram-se incompletas, imperfeitas, ou até dissimuladas. Sem que haja uma interação entre quem tem o dever de 

prestar contas (accountee) e quem tem o direito (ou dever, quando se tratar de entidades governamentais 

institucionalizadas para esse fim, a exemplo das Controladorias ou Tribunais de Contas) de recebê-las (accountor), 

ter-se-á um instrumento ineficaz de controle”. CABRAL, Flávio Garcia. Os fundamentos políticos da prestação 

de contas estatal. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 270, set. - dez. 2015, p. 153. 
179 O’DONNELL, Guillermo. Horizontal Accountability: the legal institutionalization of mistrust. In: 

MAINWARING, S.; WELNA, C. (Ed.). Democratic Accountability in Latin America, Oxford: Oxford 

University Press, 2003, p. 45. 
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como quando há a legitimidade processual ativa (judicial ou extrajudicial) da instituição de 

controle provocar a ação da autoridade sancionatória competente180. 

Por fim, o eixo diagonal se refere à interação recíproca entre os eixos vertical e 

horizontal, evitando o insulamento das instâncias estatais de controle. A accountability diagonal 

se concretiza através de programas ou instituições que sejam capazes de fomentar o 

engajamento dos cidadãos às atividades de controle exercidas no eixo horizontal. Em resumo, 

a dimensão diagonal é “norteada pela participação dos cidadãos, pela asseguração do acesso às 

informações – transparência e pela interação destes com as instituições de controle”181 em uma 

lógica de ampliação dos canais democráticos. No eixo diagonal, o conceito de accountability 

parece exaltar a percepção de que a atividade de controle não é um fim em si mesma, mas sim 

um instrumento com a função de dar efetividade ao republicanismo182.  

A accountability diagonal busca, portanto, sujeitar as próprias instituições de controle 

à vigilância republicana, e a facilitar os julgamentos realizados por outras instituições. Isso 

significa que as instâncias de controle do eixo horizontal devem conseguir transpor seus fluxos 

informacionais ao público em geral, e não somente a uma restrita elite técnica ou política. Os 

cidadãos em geral precisam entender e ter acesso às relações que são travadas no eixo 

horizontal. E ainda que o eixo diagonal seja focado na ampliação da participação cidadã sobre 

a gestão dos recursos públicos e não no exercício do controle em si, há amplo reconhecimento 

de que as instâncias de controle devem se aproveitar da autoridade legal que possuem sempre 

que for necessário reduzir o obscurantismo que por vezes recai sobre a organização e 

funcionamento das atividades estatais183. É uma maneira de ampliar a vigilância difusa. Essa 

relação recíproca entre cidadãos e as múltiplas instâncias de controle acaba sendo uma maneira 

de aumentar a coordenação, a efetividade e a legitimidade da função de controle184. 

 
180 MAINWARING, Scott. Introduction: Democratic Accountability in Latin America. In: MAINWARING, S.; 

WELNA, C. (Ed.). Democratic Accountability in Latin America, Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 08. 

Em sentido ampliativo, Stark e Bruszt entendem que a accountability horizontal se estende às organizações não 

estatais que geram informação e pressão sobre agentes públicos. Essa concepção, contudo, é de pouca utilidade 

para explorar as ISA no presente trabalho. Cf.: STARK, David; BRUSZT, Laszlo. Enabling constraints: fontes 

institucionais de coerência nas políticas públicas no pós-socialismo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 

13, n. 36, fev. 1998. 
181 SABENÇA, Sandro Zachariades. O TCU e o controle operacional das agências reguladoras: uma análise 

empírica. Dissertação (mestrado) - Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2019, p. 45. 
182 PELIZZO, Riccardo; STAPENHURST, Frederick. Government Accountability and Legislative Oversight. 

New York: Routledge, 2011, Kindle edition, posição 274-282. 
183 PELIZZO, Riccardo; STAPENHURST, Frederick. Government Accountability and Legislative Oversight. 

New York: Routledge, 2011, Kindle edition, posição 282. 
184 Pode-se desenvolver a questão na obra: ROCHA, Diones Gomes. Os Tribunais de Contas Brasileiros na era 

democrática: transparentes, participativos ou insulados? Curitiba: Appris, 2019. 
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Considerados os diversos mecanismos através dos quais a accountability se realiza, 

fica ainda mais perceptível que existe uma miríade de atores estatais e não-estatais que se 

ocupam de realizar o escrutínio das atividades de titularidade coletiva. E, como já abordado 

anteriormente neste trabalho, há uma densa rede de controles que opera sobre as atividades 

estatais, cada qual com suas particularidades operacionais (ver item 1.6). Especificamente 

quanto às Instituições Superiores de Auditagem, como os Tribunais de Contas, é possível inferir 

que são instituições cabalmente associadas à promoção da accountability pública nos eixos 

horizontal e diagonal. Isso porque são instituições positivadas no ordenamento jurídico, de 

matriz constitucional, e com a missão explícita de monitorar as atividades governamentais, 

detendo a capacidade jurídica de tomar eventuais medidas para a correção de desvios 

constatados, além de fomentar a interlocução e mobilização das múltiplas instâncias 

republicanas de accountability pública através de suas atribuições. 

É imprescindível notar que, conforme o exposto, a atuação das ISA não se esgota na 

adoção de medidas jurídicas coercitivas. Tanto o conceito de controle quanto o conceito de 

accountability pública, intimamente relacionados, são muito mais amplos do que a atuação 

coercitiva e punitiva. Envolvem, de maneira extremamente sintética, (i) a sujeição dos entes 

controlados a exigências de informação e justificação, (ii) de forma que possam ser submetidos 

a julgamentos, (iii) com a subsequente adoção de medidas com vistas à correção do problema. 

Essas medidas podem ser políticas ou jurídicas, punitivas ou premiais, coercitivas ou indutivas, 

e diversas. 

No exercício da accountability diagonal as ISA podem utilizar-se de sua autoridade 

legal para auditar as atividades do Estado e produzir dados baseados em evidências para 

contribuir decisivamente com o processo decisório no ciclo de políticas públicas. Ao fazê-lo, 

as ISA investigam profundamente como estão sendo ou como serão aplicados os recursos 

públicos e fornecem os relatórios: (i) aos cidadãos, para que possam fazer suas próprias 

avaliações a partir dessas informações; e (ii) aos integrantes do Estado, para que exerçam seus 

controles internos ou recíprocos. Operando dessa forma, o papel das ISA é muito mais indutivo, 

e menos coercitivo, pois atuam como fornecedoras dos subsídios informacionais necessários 

para que outros tomem as medidas corretivas. Um papel mais dialógico, menos centralizador, 

que busca contornar os problemas de sobrecarga de accountability. 

De fato, as evidências empíricas na academia parecem convergir para o fato de os 

tradicionais mecanismos de accountability horizontal terem sérios efeitos colaterais 
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patológicos185. Tempo e recursos que poderiam estar sendo dedicados aos programas 

governamentais são direcionados a responder a densa rede de atores que escrutinizam os 

gestores públicos186, como, por exemplo, o preenchimento de inúmeros formulários 

formalísticos que, ao fim, poderão ser pouco úteis para a atividade de controle. Padrões fixos a 

serem atingidos podem impedir e desencorajar a inovação187. A busca por aprovação imediata 

pode comprometer objetivos de longo prazo188. Agentes públicos podem explorar 

maliciosamente os padrões de desempenho e os mecanismos cotidianos de prestação de 

contas189. Os processos de responsabilização podem resultar apenas na detecção de culpados, e 

não na correção do problema e na indução de melhorias190. As exigências descoordenadas de 

múltiplas instâncias de accountability podem provocar expectativas confusas nos agentes 

responsáveis191, chegando mesmo a paralisá-los192, deixando os destinatários últimos das 

atividades públicas desamparados. 

Em síntese, as evidências sugerem que a sobrecarga de mecanismos de accountability 

compromete valores fundamentais como eficiência e eficácia na prestação das atividades 

públicas. O paradoxo que se coloca é que a intenção da accountability pública é de garantir o 

bom desempenho do governo no interesse dos cidadãos, mas acaba por miná-lo. Para contornar 

esse problema, a literatura sugere uma mudança de perspectiva. Ainda que seja importante 

manter a responsabilização e a responsividade, é preciso abandonar a ideia de que 

accountability nunca é demais. Em vez disso, é preciso tornar o desenho institucional dos 

 
185 Para uma visão geral das pesquisas sobre sobrecarga de accountability, cf.: HALACHMI, Arie. Accountability 

Overloads. In: BOVENS, Mark; GOODIN, Robert; SCHILLEMANS, Thomas. The Oxford Handbook of Public 

Accountability. Oxford: Oxford University Press, p. 561-562. 
186 HALACHMI, A. Using Simulations for Better Policy Analysis. Indian Journal of Public Administration, 

12, 1976, p. 48–64; POWER, M. The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford: Oxford University Press, 

1997; POWER, M. The Audit Society: Second Thoughts. International Journal of Auditing, 4, 2000, p. 111-

119. 
187 DE BRUIJN, H. Performance Measurement in the Public Sector: Strategies to Cope with the Risks of 

Performance Measurement. International Journal of Public Sector Management, 15, 2002, p. 578-594. 
188 HALACHMI, A. Performance Measurement: Test the Water Before You Dive In. International Review of 

Administrative Sciences, 71, 2005, p. 255–66. 
189 POLLITT, C. The Essential Public Manager. London: Open University Press, 2003. 
190 BEHN, R. D. Rethinking Democratic Accountability. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2001; 

HOOD, C. The Risk Game and the Blame Game. Government and Opposition, 37, 2002, p. 15–37. 
191 ROMZEK, B. S; DUBNICK, M. J. Accountability. In:  SHAFRITZ, J. M. (Ed.). International Encyclopedia 

of Public Policy and Administration. Vol. 1: A-C. Boulder: Westview Press, 1998, p. 6-11. 

SCHILLEMANS, T.; BOVENS, M. The Challenge of Multiple Accountability: Does Redundancy Lead to 

Overload? In: DUBNICK, M. J.; FREDERICKSON, H. G. (Eds.). Accountable Governance: Problems and 

Promises. Armonk: M.E. Sharpe, 2011, pp. 3–21. 
192 KOPPELL, J. G. Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of ‘Multiple Accountabilities 

Disorder’. Public Administration Review, 65, 2005, p. 94–109. 
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mecanismos de accountability pública mais inteligentes, mais eficazes, mais profícuos. Na 

expressão original que sumariza a questão, é o advento da “meaningful accountability”193. 

Essa recente preocupação com a sobrecarga de accountability parece ser responsável 

por uma verdadeira mudança de paradigma no papel do controle externo. O acúmulo de 

experiência das diferentes ISA, ao menos no âmbito da OCDE, demonstrou estar havendo uma 

ampliação das suas atividades, seu escopo e seus instrumentos194. Com o amplo reconhecimento 

dos efeitos colaterais das tradicionais atividades de controle punitivo, essa ampliação se volta 

prioritariamente ao acréscimo de funções mais sofisticadas (meaningful accountability). Nesse 

contexto, a OCDE sugere explorar o grande potencial das ISA de fornecer contribuições 

informacionais sólidas para o governo abordar questões sistêmicas e complexas no ciclo de 

políticas públicas e aumentar a eficácia dos programas do Estado. Ou seja, ao contrário do que 

se possa imaginar, a ampliação e fortalecimento das ISA não significa necessariamente mais 

punição e coerção. Nesse novo paradigma, as ISA desempenham função estratégica para induzir 

a melhoria da governança ou gestão pública. 

Ainda que as ISA permaneçam dedicadas às tradicionais atividades de supervisão e 

controle da conformidade financeira do Estado, nota-se em vários países da OCDE uma recente 

intensificação nas atividades indutivas da boa gestão195. As ISA utilizam-se dos seus 

mecanismos de fiscalização independente não apenas para adquirir informações valiosas, mas 

também para processá-las à luz dos objetivos das políticas, extraindo as questões pertinentes e 

identificando soluções viáveis a problemas concretos. Induzem comportamentos 

governamentais e mobilizam outros agentes de accountability, evitando redundâncias e 

sobrecargas. Em suma, as modernas ISA passam a oferecer diagnósticos, prognósticos e 

sugestões baseadas em evidências para a condução otimizada das atividades governamentais. 

Nas palavras da OCDE: 

O papel das [ISA] evoluiu da tradicional função de verificar a legalidade e 

regularidade da gestão financeira e contábil. Os objetivos modernos das auditorias das 

[ISA] abrangem tanto o foco tradicional de legalidade, regularidade e economia, 

quanto as análises de eficiência e eficácia da gestão financeira e de programas196. 

 

 

 
193 BOVENS, Mark; SCHILLEMANS, Thomas. Meaningful Accountability. In: BOVENS, Mark; GOODIN, 

Robert; SCHILLEMANS, Thomas. The Oxford Handbook of Public Accountability. Oxford: Oxford 

University Press. 
194 OECD. Modernising Government: the way forward. Paris: OECD Publishing, 2005, p. 42-43. 
195 OECD. Supreme Audit Institutions and Good Governance: Oversight, Insight and Foresight. Paris: OECD 

Public Governance Reviews, 2016, p. 29. 
196 OECD. Supreme Audit Institutions and Good Governance: Oversight, Insight and Foresight. Paris: OECD 

Public Governance Reviews, 2016, p. 93. Tradução do autor. 



 

 

76 

Do exposto, é possível concluir que as ISA desempenham atividades estratégicas para 

o fortalecimento da accountability pública nos eixos horizontal e diagonal. Mais recentemente, 

a experiência internacional acumulada demonstrou que as atividades de fiscalização e difusão 

de informações são particularmente importantes para a indução da boa governança pública. Mas 

é preciso entender em maior detalhamento como tais instituições se organizam e funcionam no 

mundo real. Por isso, passa-se à análise das particularidades dos principais modelos de ISA 

adotados nas democracias ocidentais mais avançadas, e em especial os modelos que mais 

impactaram o Brasil. 

 

 

2.2 Modelos de Instituições Superiores de Auditagem (ISA) 

 

 

Este item tem por objetivo analisar como os países ocidentais em democracias 

avançadas operacionalizaram o controle externo do Estado, de modo que o leitor possa 

compreender em que medida a experiência internacional influenciou o modelo brasileiro. 

Assim, o presente item analisa como normalmente essas instituições de controle foram 

organizadas na experiência estrangeira para desempenhar suas funções. 

A experiência internacional demonstra que há uma variação significativa entre a 

organização e o funcionamento das diferentes ISA ao redor do mundo. Mas a presente pesquisa 

não foi capaz de encontrar apontamentos sobre outra Instituição Superior de Controle com 

atribuições autônomas tão abrangentes quanto o Tribunal de Contas brasileiro197, que 

atualmente incorpora diferentes elementos advindos dos modelos originários dos contextos 

anglo-saxão e romano-germânico. Assim, esses dois modelos serão os priorizados. 

Partindo de uma análise macro, é preciso perceber que qualquer tipologia oferecida 

sobre os modelos de ISA dificilmente será suficiente para abarcar a atual complexidade que 

 
197 Assim também entende Mariana Willeman: “Como já se referiu anteriormente, o fato de os Tribunais de Contas 

no Brasil disporem de autoridade constitucional para atuar autonomamente na maior parte das fases dos processos 

de auditagem pública os coloca em posição de destaque no cenário internacional das audit institutions, 

concentrando poderes usualmente não reconhecidos às instituições congêneres de outros países”. WILLEMAN, 

Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no 

Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 269. Em sentido similar, veja-se ainda: SPECK, Bruno W. Auditing 

Institutions. In: POWER, T.; TAYLOR, M. (Eds.). Corruption and Democracy in Brazil: the struggle for 

accountability. Indiana: University of Notre Dame Press, 2011, p. 136-142. 
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assumiram nos estados modernos198. Por exemplo, Bruno Speck199 aponta que as ISA 

originalmente desempenhavam papéis com características e dinâmicas de atuação bastante 

diferentes, mas hoje a maioria das ISA combinam vários desses papéis, o que resulta em 

arranjos institucionais complexos. 

Tendo essas considerações em vista, ao invés de se aprofundar em uma tipologia 

funcional que correria o risco de se perder nessa complexidade, Speck sugere a compreensão 

das ISA a partir de duas preocupações fundamentais que, historicamente, motivaram sua 

criação: (1) a preocupação gerencial de administrar bem os recursos públicos; e (2) a apreensão 

liberal com a limitação do Poder Executivo. São preocupações bastante distintas, que 

implicaram em diferentes dinâmicas de controle, e ainda que ambas as preocupações estejam 

presentes nos Estados modernos, elas “aparecem com intensidade variada, em momentos 

diversos, se materializam em formatos institucionais diferentes e se relacionam de maneira 

específica nos vários sistemas políticos”200. Nesse sentido, é possível construir dois modelos 

ideais de ISA ao redor dessas preocupações fundamentais que explicariam, assim, a gênese e a 

dinâmica dessas instituições. 

A primeira motivação, a preocupação gerencial com a boa gestão dos recursos 

públicos, está associada ao processo de racionalização da administração que ocupou Weber201 

em seus escritos. O interesse na manutenção de uma instituição especializada na auditagem dos 

processos administrativos e programas governamentais surgiu no âmbito do próprio Executivo, 

visto que objetivava escrutinizar o emprego de seu fluxo financeiro-patrimonial, e, a partir dos 

dados levantados, modernizar e otimizar a atuação administrativa, garantindo apoio, poder, e 

blindando-se de eventuais críticas. Na medida em que as ISA orientadas pela boa gestão 

sugiram no Executivo, apenas levantavam e processavam as informações que subsidiariam a 

tomada de decisão. Nessa configuração, o parâmetro de controle se referia somente ao 

desempenho da atuação administrativa. 

A segunda motivação, a preocupação liberal em limitar o poder do Executivo e 

responsabilizar os agentes públicos por abusos, remonta aos organismos representativos que 

 
198 Note-se que foi possível encontrar classificações bastante extensas e que se utilizavam de diferentes critérios 

sobre os tipos de ISA, mas que pouco contribuiriam com a análise ampla aqui desenvolvida. 
199 SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição superior de 

controle financeiro no sistema político-administrativo do Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000. p. 

29-36. 
200 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. 

31. 
201 WEBER, Max. A “objetividade” do conhecimento na ciência social e na ciência política. In: WEBER, Max. 

Metodologia das ciências sociais. São Paulo/ Campinas: Cortez/Unicamp, 1992, p. 107-154. (orig. 1904). 
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aprovavam e direcionavam os recursos que seriam extraídos da comunidade. Os embriões das 

ISA mais associadas à essa preocupação liberal são as Comissões Parlamentares especializadas 

na tarefa de fiscalização e controle. Essas comissões posteriormente viriam a outorgar suas 

tarefas às instituições externas de assessoria, ou incumbi-las a tribunais especializados. 

Posteriormente, essas instituições ganhariam cada vez mais autonomia, chegando mesmo a 

estarem em posição amplamente autônoma em relação ao Parlamento. Nessa configuração 

institucional, o parâmetro de controle originalmente se referia ao cumprimento das leis geradas 

no parlamento. 

Essas duas preocupações fundamentais permitem uma associação com os dois grandes 

modelos gerais de ISA em países desenvolvidos: (1) o modelo anglo-saxão de Controladorias; 

e (2) o modelo francês de Corte de Contas202. Em comum, todos os modelos prezam por 

independência no desempenho de suas funções, que servirá como proteção a potenciais pressões 

exteriores. Mas a organização interna e a dinâmica de controle diferem substancialmente em 

função dos vetores que orientam cada instituição (em última análise, as duas preocupações 

fundamentais descritas logo acima). 

As ISA no modelo Controladoria são em essência vinculadas a algum dos poderes 

estatais, e atuam por meio do levantamento, processamento e envio de informações ao poder 

político que auxiliam. Existem variações organizacionais nas Controladorias que se referem 

especialmente à maior ou menor centralização no poder interno na ISA: em algumas, o poder 

é centralizado na figura do Auditor-Geral, e em outras, há o Colégio de Auditores203. As 

Controladorias possuem amplos poderes de auditagem, mas não possuem competência 

autônoma para emitir decisões coercitivas sobre o conjunto de informações levantados no curso 

de suas ações. 

Em geral, a função das Controladorias é prestar auxílio à supervisão parlamentar do 

Executivo, de forma a manter o Parlamento adequadamente munido das informações cada vez 

mais complexas que possam ser necessárias à tomada de decisão. Suas conclusões vêm, 

portanto, na forma de orientações aos demais poderes. Seus quadros normalmente são formados 

por profissionais com formação em ciências sociais aplicadas, especialmente economia, 

administração e contabilidade. Sua maior preocupação é com a melhoria do desempenho do 

 
202 LIMA, Dagomar Henriques. Responsabilização por desempenho e controle externo da administração pública. 

Revista do Tribunal de Contas da União, n.111, p. 37, 2008. Note-se que foi possível encontrar ainda outras 

classificações, mais extensas e detalhadas, que chegavam a taxonomias quíntuplas, mas que pouco contribuiriam 

com a análise ampla aqui desenvolvida. 
203 Para Willeman, essa diferenciação é suficiente para uma terceira categoria de ISA. Cf.: WILLEMAN, Marianna 

Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no Brasil. Belo 

Horizonte: Fórum, 2020, p. 108-116. 
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Estado. Os parâmetros a serem avaliados geralmente estão relacionados, portanto, a eficiência, 

efetividade e eficácia. As Controladorias são oriundas de países como Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Alemanha, Holanda, Suécia, México, Chile, e Argentina204. 

O atual modus operandi das Controladorias se desenvolveu a partir de uma forte 

influência do movimento chamado New Public Management (NPM), traduzido para o 

português como Estado gerencial205. A Administração Pública gerencial se consolida como um 

novo paradigma em diversos países ao redor do mundo a partir da década de 1980, tendo como 

finalidade melhorar a eficiência e efetividade da burocracia estatal, além de transpor ideias da 

iniciativa privada para o setor público206. O movimento gerencial incorpora um vocabulário 

próprio à ciência econômica em suas análises. 

Em um momento posterior, esse novo paradigma foi criticado por dar ensejo à 

fragmentação e falta de coerência governamental, à baixa responsabilização democrática, à 

manutenção da baixa efetividade em atender as demandas dos cidadãos, e pela instauração de 

instâncias de controle demasiadamente isoladas em suas posições técnicas e autônomas, com 

pouca compreensão e participação do público207 – ou, como já suscitado, baixa accountability 

diagonal. Com isso, emergem novas teorias, como a Nova Governança Pública (New Public 

Governance)208, que possui a pretensão de ampliar e fortalecer a participação administrativa, 

centralizada sempre nos interesses dos cidadãos, e fornecer alternativas organizacionais que 

acompanhem a complexidade do ambiente em que a Administração Pública está inserida a 

partir de teorias institucionais. Para o recorte aqui delimitado, cabe apenas ressaltar que as 

instâncias de controle devem ser orientadas a fornecer subsídios informacionais a uma 

sociedade cada vez mais exigente e orientada por resultados concretos que devem ser oferecidos 

aos cidadãos – a própria legitimidade da Controladoria surge a partir dos subsídios fornecidos 

à deliberação pública. É a consolidação da accountability diagonal. 

Por sua vez, o modelo de Corte de Contas napoleônico difere substancialmente das 

ISA de Controladoria. Aqui, a ISA é competente para emitir julgamentos e dar efetiva 

 
204 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 115. 
205 Ver, por exemplo: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Da administração pública burocrática à gerencial. 

Revista do Serviço Público, ano 47, volume 120, n. 1, jan.-abr. 1996. 
206 DENHARDT, Robert B.; DENHARDT, Janet Vinzant. The New Public Service: serving rather than steering. 

Public Administration Review, v. 60, n. 6, 2000, p. 553. 
207 DENHARDT, Robert B.; DENHARDT, Janet Vinzant. The New Public Service: serving rather than steering. 

Public Administration Review, v. 60, n. 6, 2000, p. 550. 
208 OSBORNE, Stephen (Ed.). The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of 

public governance. New York: Routledge, 2010, p. 9-11. 
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concretude a eles, imputando responsabilidades e emitindo comandos e sanções209. Nesse 

modelo, as competências de julgamento podem ou não ser dotadas de definitividade, mas há 

inegável aproximação das características das decisões judiciais. E justamente por ter atributos 

tão próximos aos das decisões emitidas pelo Judiciário (definitividade e cogência), as ISC do 

modelo de Corte de Contas historicamente prestigiam a técnica de subsunção normativa, 

voltada ao controle de legalidade. As práticas se voltam, portanto, às auditorias de 

conformidade legal – o parâmetro é a atestação do cumprimento das normas atinentes à gestão 

dos recursos públicos. Com isso, os quadros são presididos, em geral, por indivíduos que 

tenham afinidade com matéria jurídica. 

A forte autonomia das Cortes de Contas para emitir decisões cogentes aos demais 

Poderes gera sérios questionamentos quanto à sua adequação ao modelo de separação de 

poderes tripartite preconizado em diversas Constituições ao redor do mundo. Ainda que em seu 

país de origem – a França – a função formal da Corte de Contas seja a de auxiliar o Parlamento 

na supervisão do orçamento público210, sua capacidade de agir autonomamente parece estar 

mais alinhada à teoria contemporânea de Bruce Ackerman, que preconiza por uma nova leitura 

da separação de poderes, que se adeque à modernidade e supere o ultrapassado modelo de 

Montesquieu. Para Ackerman, as ISA autônomas fariam parte de um ramo diferente dos 

tradicionais poderes orgânicos do Estado: o ramo garantidor da integridade governamental211. 

A abordagem que reformula a concepção tripartite básica dialoga intimamente com a teoria dos 

contra-poderes ou poderes neutrais proposta no Brasil por Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto212. 

Assim como grande parte dos temas envolvendo controle da Administração Pública213, 

é o modelo francês de ISA que inspirou a instituição brasileira no período em que aqui se adotou 

também um Tribunal de Contas214. Além da própria França, outros países que adotam esse 

 
209 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 111-113. 
210 Art. 47.2 da Constituição da Quinta República Francesa (1958). 
211 ACKERMAN, Bruce. The New Separation of Powers. Harvard Law Review, v.113, n.3, 2000, p. 691-693. 
212 Abordando especificamente os Tribunais de Contas, cf.: NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Mutações de 

Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 126-155. 
213 JORDÃO, Eduardo. Passado, presente e futuro: ensaio sobre a história do controle judicial da Administração 

Pública no Brasil. In: LEAL, Fernando. Constitucionalismo de realidade: democracia, direitos e instituições. 

Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 190-195. 
214 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 136. 
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modelo são Espanha, Itália, e Portugal215, que são países fortemente marcados pela tradição 

romano-germânica de civil law. 

Com a recente aproximação das experiências internacionais, as ISA no modelo Cortes 

de Contas vêm passando por profundas reformulações, visto que desde o início do século XXI 

passaram a abrigar também as avaliações de desempenho das políticas públicas. Isso se deve à 

posição constitucional privilegiada das ISA para realizarem auditorias de performance e 

contribuírem com a indução à boa gestão na Administração Pública. Esse processo, 

mundialmente reconhecido, é descrito por Francesc Vives da seguinte maneira: 

Os órgãos de controle externo estão deixando para trás, com o passar do tempo, seu 

papel de órgãos meramente centralizadores da contabilidade do Estado. (...) Com o 

passar dos anos, e à medida que o tamanho e as funções dos governos e das 

administrações públicas foram aumentando, os parlamentos foram concedendo, de 

forma proporcional, novas e mais complexas responsabilidades aos órgãos de controle 

externo. Assim, um órgão de controle externo de um país democrático, econômica e 

tecnologicamente desenvolvimento, tem, hoje em dia, incumbida a função de 

fiscalização da atividade econômico-financeira do Governo, enfocando sua 

prioridade, em grande medida, na comprovação da gestão eficiente dos recursos 

públicos.216 

 
 

Por exemplo, desde emenda promulgada em 2008, a Cour de Comptes francesa passou 

a ter a atribuição constitucional de realizar auditorias de performance sobre o emprego dos 

recursos públicos217. Isso, no entanto, gera uma grande tensão diante de seus poderes coercitivos 

e sancionatórios em matéria financeira e patrimonial. Se a Cour de Comptes pudesse auditar as 

políticas públicas, prescrever como melhor realizá-las, e sancionar os administradores públicos 

que não agissem de acordo com as suas preferências, em verdade se estaria diante de uma 

instituição com absoluta primazia diante das preferências dos Executivo. Um intenso 

desequilíbrio entre as esferas decisórias e um profundo desprestígio aos gestores públicos que 

alcançaram sua posição seguindo as regras democraticamente estabelecidas. 

Para a doutrina francesa, a nova atribuição da Cour de Comptes não tem o caráter 

jurisdicional das tradicionais auditorias de conformidade orçamentária, e, portanto, não implica 

qualquer poder de sanção218. Ao contrário, resulta em recomendações aos demais Poderes, que 

 
215 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 115. 
216 VIVES, Francesc Vallès. El control externo del gasto público:  configuración y garantía constitucional. 

Madrid: Centro De Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p. 42-43. 
217 WALINE, C.; DESROUSSEAUX, P.; BERTRAND, O. Contrôle et évaluation des finances publiques. Paris: 

la documentation française, 2009, p. 82. 
218 FOUQUET, Annie. L’évaluation des politiques publiques: concepts et enjeux. In: TROSA, Sylvie (Coord.). 

Évaluer les politiques publiques pour ameliorer l’action publique: une perspective internationale. Paris: 

IGPDE, 2009, p. 25. WALINE, C.; DESROUSSEAUX, P.; BERTRAND, O. Contrôle et évaluation des finances 

publiques. Paris: la documentation française, 2009, p. 107. 
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se valerão das informações para aprimorar a gestão pública. Se de outra forma fosse, haveria 

grave risco de o controlador substituir o administrador, que é o único legitimado 

democraticamente a tomar decisões. Em um mundo de recursos escassos e finitos, é esperado 

que os gestores públicos enfrentem constantemente questões que os exponham a fazer escolhas 

trágicas, que invariavelmente desagradarão parcela da sociedade. Mas a esfera política, na qual 

aloca-se os recursos do Estado, é ainda hoje o locus institucional apropriado para esse tipo de 

escolha, e não um Tribunal potencialmente insulado e tecnocrático. 

Note-se, afinal, as principais notas distintivas entre os modelos de Corte de Contas e 

de Controladoria são sua estruturação orgânica, a autonomia para emitir decisões cogentes e 

a própria dinâmica de controle, ainda que haja maior convergência nas práticas contemporâneas 

quanto à auditagem de políticas públicas. 

Mas como evoluiu o modelo de Corte de Contas no Brasil, especificamente? O 

próximo item possui a pretensão de avançar nessa questão e realizar uma breve reconstrução 

histórica que seja útil ao propósito do presente trabalho. Como aqui o recorte epistemológico 

se restringe ao controle da regulação minerária por parte do TCU, discussões que não sejam 

diretamente relacionadas a esse eixo temático foram omitidas, a exemplo da evolução histórica 

do sistema federativo dos 34 Tribunais de Contas subnacionais. 

 

 

2.3 Histórico juspolítico do Tribunal de Contas da União 

 

 

Como mencionado no item anterior, foi o modelo francês de ISA que inspirou a 

instituição brasileira no período em que aqui também se adotou um Tribunal de Contas219. A 

concretização do primeiro Tribunal de Contas brasileiro foi um projeto atribuído a Ruy Barbosa 

no curso de seu mandato como Ministro da Fazenda do Governo Provisório220. Para o jurista, a 

recepção de um Tribunal de Contas na organização estatal brasileira seria a mais importante 

providência para dar efetividade à primeira Constituição Republicana do Brasil. 

 
219 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 136. 
220 Instituído pelo Decreto nº 966-A de novembro de 1890. Sobre o assunto, cf.: BARBOSA, Ruy. Comentários 

à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva & Cia, 1934, v. VI, p. 425-427. Para um resgate histórico 

completo, cf.: MIRANDA, Álvaro Guilherme. Desenho institucional do Tribunal de Contas no Brasil (1890 a 

2013): da legislação simbólica ao gerencialismo público do ajuste fiscal. Tese de Doutorado. Instituto de Economia 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 
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O Tribunal de Contas brasileiro teve origem como solução para uma forte crise 

financeira pela qual passava o Estado, e foi gestado no próprio Executivo como maneira de 

racionalizar os gastos públicos a partir da obediência das normas jurídicas. No entendimento 

do próprio Ruy Barbosa, a criação da Corte de Contas tornaria o orçamento público “uma 

instituição inviolável e soberana em sua missão de prover as necessidades públicas mediante o 

menor sacrifício dos contribuintes”221. Em sua exposição de motivos para a criação do Tribunal 

de Contas, ressaltou que: 

É, entre nós, o sistema de contabilidade orçamentária defeituoso em seu 

mecanismo e fraco em sua execução. 

O Governo Provisório reconheceu a urgência inadiável de reorganizá-

lo; e a medida que vem propor-vos é a criação de um Tribunal de 

Contas, corpo de magistratura intermediária à administração e à 

legislatura, que, colocado em posição autônoma, com attribuições de 

revisão e julgamento, cercado de garantias – contra quaisquer ameaças, 

possa exercer suas funções vitais no organismo constitucional, sem 

risco de converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil.222 

 

 

Nessa concepção, a nova blindagem do orçamento público ajudaria a Constituição 

Republicana de 1891 a se consolidar um sistema econômico protegido contra “todos os desvios, 

todas as vontades, todos os poderes, que ousem perturbar-lhe o curso normal”223. Desde o seu 

surgimento, Rui Barbosa deixou explícito que somente deveria interessar ao TCU os atos que 

tivessem relação com o ativo ou o passivo do Tesouro224. No entanto, há um longo registro 

histórico de que os membros do Tribunal de Contas procuram dilatar suas prerrogativas através 

de interpretações expansivas, em um lento e constante processo que propende à hipertrofia dos 

seus poderes de intervenção225. Esse argumento será retomado nos itens seguintes desta 

dissertação. 

No desenho institucional inicial, o Governo Provisório estipulou um sistema de 

controle prévio, no qual os atos de interesse da despesa pública poderiam ser chancelados ou 

 
221 BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva & Cia, 1934, v. VI, p. 

425-427. 
222 BARBOSA, Rui. A exposição de motivos de Rui Barbosa sobre a criação do TCU. Revista do Tribunal de 

Contas da União, vol. 30, n. 82, out/dez 1999. Brasília: TCU, 1999, p. 253-254. 
223 BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva & Cia, 1934, v. VI, p. 

425-427. 
224 “Melhor encerrar a nova autoridade no limite natural das necessidades que a reclamam, isto é, reduzir a 

superintendência preventiva do Tribunal de Contas da União aos atos do governo, que possam ter relação com o 

ativo ou o passivo do Tesouro”. BARBOSA, Rui. A exposição de motivos de Rui Barbosa sobre a criação do TCU. 

Revista do Tribunal de Contas da União, vol. 30, n. 82, out/dez 1999. Brasília: TCU, 1999, p. 258. 
225 Cf., p. ex.: MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro 

dos Santos, 1918, p. 797-798. 
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vetados pela Corte de Contas antes de se aperfeiçoarem226-227. Mesmo assim, o veto era 

superável desde que o Governo considerasse a despesa imprescindível e arcasse com a 

responsabilidade, o que se chamou de registro sob protesto ou registro sob reserva228. 

Logo ampliou-se a percepção de que a instauração do Tribunal de Contas no 

ordenamento jurídico a partir de Decreto não proporcionava um desenho institucional com a 

necessária segurança e estabilidade para o exercício da função de controle externo financeiro. 

Assim, emendou-se a jovem Constituição Republicana para que contemplasse o Tribunal de 

Contas em seu texto229. Nesse período, Ruy Barbosa, enquanto idealizador da instituição no 

Brasil, declarou que “[n]ão é o Tribunal de Contas criação de ordem legislativa; é uma 

instituição constitucional da mesma importância dos outros órgãos pelos quais a nossa 

Constituição buscou assegurar o exercício efetivo das garantias (...) do sistema republicano”230. 

Seguindo o estilo geral da Constituição de 1891, as disposições sobre o Tribunal de Contas 

foram bastante concisas, prevendo somente a competência da instituição para liquidar as contas 

públicas e verificar sua legalidade antes de serem encaminhadas ao Congresso, além da 

vitaliciedade de seus membros231. 

Com tamanha abertura normativa, coube ao Regulamento nº 1.166 de dezembro de 

1892 o delineamento específico das atribuições e competências do Tribunal de Contas. Nesse 

momento histórico o Regulamento modificou a sistemática de veto superável, e implementou 

o controle prévio com veto absoluto232. Além disso, estabeleceu com mais clareza o âmbito de 

jurisdição da instituição e a força irrecorrível de coisa julgada que suas decisões definitivas 

 
226 Art. 2º e art. 3º do Decreto nº 966-A de novembro de 1890. 
227 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 137. 
228 A questão remete aos possíveis sistemas temporais de fiscalização orçamentária: em síntese, a experiência 

internacional consolidou três principais sistemas de fiscalização, sendo (i) o francês, (ii) o italiano e (iii) o belga. 

As diferenças estão no tempo em que se exerce o controle do ato administrativo e no efetivo poder de veto do 

Tribunal de Contas sobre o ato considerado irregular: “no sistema francês, o exame das contas é feito a posteriori; 

no italiano, as despesas estão sujeitas a exame prévio; sendo vetada, não podendo realizar-se; no belga, procede-

se à exame prévio, com veto relativo e registro sob reserva”. BUZAID, Alfredo. O Tribunal de Contas do Brasil. 

Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo, vol. 62, n. 2, 1967, p. 43-44. 
229 Willeman ressalta que propositura da constitucionalização do Tribunal de Contas não foi sequer objeto de 

contestação, sendo aprovada unanimemente em plenário. Ver: WILLEMAN, Marianna Montebello. 

Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2020, p. 137. 
230 BARBOSA apud LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os tribunais de contas. 

8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 97. 
231 Art. 89 – É instituído o Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar sua legalidade, 

antes de serem prestadas ao Congresso. Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presidente da República 

com aprovação do Senado, e somente perderão seus lugares por sentença. 
232 SILVA FILHO, João Antônio da. Tribunais de Contas no Estado Democrático e os desafios do controle 

externo. São Paulo: Editora Contracorrente, 2019, p. 40. 
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teriam233. Essa nova sistemática foi defendida por Serzedello Corrêa, então Ministro da 

Fazenda, mas acabou gerando desgastes, “uma série de atritos e forte resistência” por parte do 

próprio Executivo234, que então pressionou o Legislativo para promulgação de nova legislação 

mais flexível235. Tamanhas eram as divergências na cúpula dos Poderes que o projeto de lei 

acabou sendo vetado pela Presidência da República e, portanto, o Tribunal de Contas continuou 

por alguns anos a ser regido pelo Regulamento 1.166 de 1892. 

A situação se modificou em 1896, quando foi finalmente promulgada a primeira Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas dos Estados Unidos do Brasil236. Nesse ano, recuperou-se o 

sistema de controle prévio e veto superável, e a partir de então foi esse o modus operandi que 

se consolidou por longos anos. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas era relativamente concisa, 

com 10 artigos, mas estabelecia as bases da organização e funcionamento da instituição. 

Na primeira República as atribuições voltadas ao controle de legalidade ficam muito 

claras diante das competências atribuídas à instituição. Por exemplo, eram competências do 

Tribunal de Contas, dentre outras: (1) velar para que a aplicação do dinheiro público se dê de 

conformidade com as leis do orçamento; (2) verificar a regularidade de todas as ordens de 

pagamentos expedidas pelos Ministérios; (3) apurar a legalidade das aposentadorias e 

benefícios governamentais; (4) fazer o confronto dos balanços gerais da execução dos 

exercícios fiscais com as autorizações legislativas237. Por outro lado, a expertise do Tribunal 

em matéria financeira fez com que lhe fosse atribuída a função consultiva sobre a abertura de 

créditos suplementares e extraordinários. Mas mesmo nessa hipótese, as normas aludem que a 

Corte de Contas avaliaria a legalidade da abertura de créditos, e não a eficiência da medida: 

afinal, o Tribunal emitiria parecer “para o effeito de verificar este si é legal o uso desse 

expediente de contabilidade publica”238. 

Em apertada síntese, percebe-se que a primeira República logrou importantes passos 

para a consolidação do Tribunal de Contas no Brasil, elevando-o a entidade constitucionalmente 

consagrada e delimitando seu funcionamento na primeira Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 

Na maior parte desse período consagrou-se o padrão de controle prévio com veto superável. 

 
233 Capítulo II do Regulamento 1.166 de 17 de dezembro de 1892. Ver, em especial: “Art. 28. O Tribunal de Contas 

tem jurisdicção propria e privativa sobre as pessoas e as materias sujeitas á sua competencia; funcciona como 

Tribunal de Justiça, e as suas decisões definitivas teem força de sentença com execução apparelhada”. 
234 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 138-139. 
235 LOPES, Alfredo Cecílio. Ensaio sobre o Tribunal de Contas. São Paulo: Gráfica São José, 1947, p. 233. 
236 Decreto Legislativo nº 392 de 08 de outubro de 1896. 
237 Subitens (a), (d), (e), e (f) do art. 2º, §2º, item 2 do Decreto Legislativo nº 392 de 08 de outubro de 1896. 
238 Subitem (c) do art. 2º, §2º, item 2 do Decreto Legislativo nº 392 de 08 de outubro de 1896. 
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Com a promulgação de uma nova Constituição em 1934, as disposições atinentes ao 

Tribunal de Contas passaram a constar em seção própria, entre os artigos 99 e 102. Em linhas 

gerais, mantiveram-se as premissas básicas que já regiam a instituição, com um incremento da 

autonomia em relação ao Poder Legislativo. As garantias dos Ministros da então Corte Suprema 

foram estendidas aos Ministros da Corte de Contas, e a organização interna do Tribunal de 

Contas também foi equiparado a um Tribunal Judiciário. Com isso, fortaleceu-se a 

independência da instituição para que pudesse se organizar através de Regimento Interno, e não 

pela via legislativa ou regulamentar. Além do mais, a posição do Tribunal de Contas na 

Constituição de 1934 constava no Capítulo VI, que tratava dos “Órgãos de Cooperação das 

Atividades Governamentais”, juntamente com o Ministério Público e com os Conselhos 

Técnicos, entidades que inegavelmente gozavam de prerrogativas funcionais. Essa nova 

fórmula indica que o constituinte “pretendeu desvincular o órgão das estruturas legislativa e 

executiva, criando uma alternativa exógena” à Tripartição de Poderes239. 

Uma questão importante em que a Constituição de 1934 inovou foi na reformulação 

da competência do Tribunal de Contas para emitir vetos e, com isso, sustar atos e contratos. 

Quanto aos atos administrativos, foram estabelecidas as margens constitucionais segundo as 

quais o Governo poderia superar os vetos: em todos os casos em que se identificasse 

irregularidade por falta de saldo no crédito ou por imputação a crédito impróprio, a recusa do 

registro por parte do Tribunal de Contas teria caráter proibitivo, e portanto o veto seria absoluto; 

quando a recusa tivesse outro fundamento, a despesa poderia efetuar-se após despacho do 

Presidente da República, na forma de registro sob reserva do Tribunal de Contas e recurso ex 

officio para a Câmara dos Deputados240. 

Quanto aos contratos administrativos, estes só seriam considerados perfeitos e 

acabados quando registrados pelo Tribunal de Contas, após a aferição de sua legalidade. Em 

caso de recusa do registro, a execução do contrato seria suspensa até o pronunciamento do 

Legislativo241. Essa foi uma grande inovação para a época, e inaugurou uma sistemática com 

repercussão até os dias atuais no controle dos contratos administrativos242. As experiências que 

 
239 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 141. 
240 Art. 101, §§ 1º e 2º da Constituição de 1934. 
241 Art. 101, caput da Constituição de 1934. 
242 SILVA FILHO, João Antônio da. Tribunais de Contas no Estado Democrático e os desafios do controle 

externo. São Paulo: Editora Contracorrente, 2019, p. 43; WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability 

democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 

141. 
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se seguiram sob a vigência da Constituição de 1934 foram muito breves, posto que em 1937 

Getúlio Vargas dissolve o Parlamento e outorga a Constituição do Estado Novo. 

Como se sabe, o Estado Novo de 1937 é marcado por forte centralização do poder na 

esfera do Executivo e enfraquecimento dos mecanismos institucionais de controle externo. Na 

Constituição do Estado getulista o Tribunal de Contas contou com disposições singelas, e sua 

organização e funcionamento acabaram reservados à lei243. Em suma, a capacidade de 

constrição do Tribunal de Contas foi substancialmente reduzida pela diminuição radical das 

hipóteses em que se poderia vetar atos e contratos administrativos. Somando-se à redução das 

competências formais, a baixa funcionalidade prática das ações da Corte de Contas sinalizava 

para um “esvaziamento das competências do Tribunal”244. Mesmo o julgamento das contas do 

Governo “[passou] a ser objeto de parecer-relatório, com a aprovação por meio de decreto-lei 

do próprio Presidente da República”245. 

Com a redemocratização em 1946 houve um forte rechaço à concentração de poderes 

no Executivo, culminando em reformulações jurídico-institucionais para o fortalecimento do 

Poder Legislativo na nova Constituição. Nesse momento histórico, o Congresso representava a 

contenção ao arbítrio estatal, e, portanto, os mecanismos institucionais de controle externo da 

Administração Pública foram fortemente vinculados ao Legislativo. A Constituição de 1946 

dispôs que o controle externo seria exercido “pelo Congresso Nacional com o auxílio do 

Tribunal de Contas”246. A formatação normativa a partir da expressão “com o auxílio” se 

seguiria nas próximas Constituições até a Carta Cidadã de 1988, gerando questionamentos 

sobre a natureza jurídica e a amplitude da autonomia da Corte de Contas no ordenamento 

jurídico247. 

Na vigência da Constituição de 1946 as competências funcionais do Tribunal de 

Contas foram retomadas, de forma que voltava a ter atribuição para: (i) acompanhar e fiscalizar 

a execução orçamentária; (ii) julgar as contas dos responsáveis por recursos públicos, 

 
243 Art. 114 – Para acompanhar, diretamente ou por delegações organizadas de acordo com a lei, a execução 

orçamentária, julgar das contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos e da legalidade dos contratos 

celebrados pela União, é instituído um Tribunal de Contas, cujos membros serão nomeados pelo Presidente da 

República, com a aprovação do Conselho Federal. Aos Ministros do Tribunal de Contas são asseguradas as 

mesmas garantias que aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único - A organização do Tribunal de Contas será regulada em lei. 
244 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 143. 
245 DAL POZZO apud AGUIAR, Simone Coêlho. Origem e evolução dos Tribunais de Contas. In: ROBERTO, 

G.; SIQUEIRA, G.; FONSECA, R. (Coord.). História do direito. Florianópolis: FUNJAB, 2013, p. 329. 

Disponível em: <https://bit.ly/36dyO8A>. Acesso em 20 mai. 2019. 
246 Art. 22 da Constituição de 1946. 
247 Para uma síntese do debate na doutrina e na jurisprudência nacional, ver: LIMA, Luiz Henrique. Controle 

Externo: teoria e jurisprudência para os tribunais de contas. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 92-97. 
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expressamente incluída a administração indireta; e (iii) julgar da legalidade dos contratos, 

aposentadorias, reformas e pensões de interesse da Fazenda Pública248. Nesse momento 

implementou-se uma nova modulação para a sistemática de fiscalização: os contratos que 

interessarem ao Tesouro voltariam a ser submetidos ao controle prévio estipulado inicialmente 

em 1934, mas a sistemática de fiscalização dos atos administrativos dependeria de legislação 

ordinária para definir se prévia ou posterior249. Em todos os casos, as possibilidades de 

superação dos vetos do Tribunal já constavam na Constituição250. 

É durante a vigência da Carta democrática de 1946 que se verifica uma crescente 

inquietação na doutrina a respeito do parâmetro de controle utilizado pelo Tribunal de Contas 

no desempenho da fiscalização financeira251. Como já mencionado, o controle no Brasil era 

realizado através da verificação da conformidade legal das operações financeiras em uma 

perspectiva puramente formal. Para alguns, isso tornava o controle financeiro destituído de reais 

capacidades constritivas contra os esquemas corruptos ou ilegítimos, mesmo que esses 

esquemas fossem notórios252. 

Nessa visão crítica, o Tribunal de Contas só teria ao seu alcance casos relativamente 

pequenos, que se caracterizavam pela inobservância de certas formalidades. Os grandes desvios 

e superfaturamentos transcenderiam a simples verificação da conformidade legal, mas nesse 

período as complexas auditorias interdisciplinares não se incluíam na jurisdição do Tribunal. 

No entendimento de Seabra Fagundes, isso resultava em uma conclusão fatalista sobre a Corte 

 
248 Art. 77 - Compete ao Tribunal de Contas: I - acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegações criadas 

em lei, a execução do orçamento; II - julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos, e as 

dos administradores das entidades autárquicas; III - julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, 

reformas e pensões. 
249 Art. 77, § 1º - Os contratos que, por qualquer modo, interessarem à receita ou à despesa só se reputarão perfeitos 

depois de registrados pelo Tribunal de Contas. A recusa do registro suspenderá a execução do contrato até que se 

pronuncie o Congresso Nacional. § 2º - Será sujeito a registro no Tribunal de Contas, prévio ou posterior, conforme 

a lei o estabelecer, qualquer ato de Administração Pública de que resulte obrigação de pagamento pelo Tesouro 

nacional ou por conta deste. 
250 Art. 77, § 3º - Em qualquer caso, a recusa do registro por falta de saldo no crédito ou por imputação a crédito 

impróprio terá caráter proibitivo. Quando a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se, após 

despacho do Presidente da República, registro sob reserva do Tribunal de Contas e recurso ex officio para o 

Congresso Nacional. 
251 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 148. 
252 FAGUNDES, Seabra. Reformas Essenciais ao Aperfeiçoamento das Instituições Políticas Brasileiras. Revista 

de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, dez. 2013, p. 101. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/14102>. Acesso em: 20 mai. 2020. doi: 

http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2013.14102. 
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de Contas: “[é] que a sua jurisdição, tal como delineada, não lhe dá possibilidades de ser um 

órgão na verdade eficaz”253. 

Em sentido contrário, outros defendiam firmemente a visão de que o controle externo 

das operações financeiras não poderia adentrar o mérito administrativo, reservando-se ao 

controle de legalidade estrita, de modo que deveria ser irrelevante a uma Corte de Contas se um 

contrato administrativo fosse desastroso para o país254, conquanto se mostrasse alinhado às 

normas legais. Sobre essa linha argumentativa, é importante notar que levava em conta que 

questões de desempenho deveriam ser endereçadas por outras instituições, e que a cultura 

jurídica brasileira então difundida era a de que a conformidade jurídica realmente poderia dar 

conta da maioria dos problemas sociais. 

Na Constituição brasileira de 1967, outorgada em pleno regime militar, o perfil 

organizacional do Tribunal de Contas foi pouco alterado, apesar de enfraquecido. Pela primeira 

vez as normas constitucionais explicitavam a diferença entre controle interno e controle 

externo, estabelecendo que o primeiro deveria criar as condições indispensáveis para eficácia 

do último. Além disso, a redação do artigo 71 dispôs que o controle externo à cargo do 

Congresso Nacional seria exercido com o auxílio do Tribunal de Contas e compreenderia a 

apreciação das contas do Presidente da República, o desempenho das funções de auditoria 

financeira e orçamentária, e o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis 

por bens e valores públicos. Eram contornos normativos relativamente claros, se comparados à 

Constituição de 1988. 

Na Carta de 1967 os Ministros do Tribunal de Contas possuíam as mesmas garantias, 

prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos – o 

então órgão máximo do Poder Judiciário –, também pouco divergindo de experiências 

anteriores. No entanto, a organização interna da Corte de Contas restou reservada à lei 

ordinária255 – em um momento histórico em que havia uma amplíssima projeção dos interesses 

do Executivo no processo parlamentar256. 

 
253 FAGUNDES, Seabra. Reformas Essenciais ao Aperfeiçoamento das Instituições Políticas Brasileiras. Revista 

de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 87-109, dez. 2013. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/14102>. Acesso em: 20 mai. 2020. doi: 

http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2013.14102. 
254 DÓRIA, Antônio Sampaio. Direito Constitucional, v. 2. São Paulo: Max Limonad, 1960, p. 324. 
255 Art. 72, § 2º. 
256 Para além dos fatos históricos que marcaram o regime centralizador, cabe mencionar que os Atos Institucionais 

2 e 4 reintroduziram o uso do decreto-lei como um forte instrumento normativo disponível ao regime no 

ordenamento jurídico, e que a partir de então serviu como o meio ordinário de legislação, capaz mesmo de derrogar 

ou revogar leis parlamentares. E ainda que a Constituição de 1967 concebesse a separação de poderes e o princípio 

da legalidade, estes foram dogmas enfraquecidos pelo acolhimento do instituto do decreto-lei e da expressa 
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Na Constituição de 1967 foi introduzida a expressão “auditoria financeiras e 

orçamentária” para se referir à ação desempenhada pelo Tribunal de Contas, o qual deveria 

realizar as verificações que considerasse necessárias257. Estipulou-se ainda que o julgamento da 

regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis seria baseado em 

levantamentos contábeis, certificados de auditoria e pronunciamentos das autoridades 

administrativas, sem prejuízo das inspeções realizadas258. Com isso, há uma tentativa de maior 

detalhamento na própria Constituição sobre os instrumentos de fiscalização e o valor probatório 

dos documentos diante da Corte de Contas. Sobre a sistemática temporal de fiscalização, a 

Constituição determinou que o Tribunal passaria a operar a partir da lógica de controle a 

posteriori: se examinariam as despesas já realizadas, que não dependeriam de registro prévio259. 

Tratando-se de contrato administrativo, somente caberia à Corte de Contas encaminhar 

ao Congresso Nacional a solicitação de medidas que julgasse necessárias. Caso o Congresso 

não deliberasse em trinta dias, a impugnação da Corte de Contas seria insubsistente e o contrato 

poderia produzir seus efeitos no mundo jurídico260. Essa era a primeira vez na história brasileira 

que havia a estipulação de prazo constitucional para a articulação entre Congresso e Tribunal 

de Contas sobre contratos administrativos. 

Em uma perspectiva menos dogmática e hermética do Direito, Mariana Willeman, ao 

discorrer sobre o regime militar, acrescenta que: 

A verdade, porém, é que os dispositivos formais (...) pouco ou quase nada dizem 

efetivamente a respeito do exercício do controle das finanças públicas naquele período 

autocrático. Durante a maior parte da ditadura militar, havia, em paralelo à ordem 

constitucional, os atos institucionais que suspendiam as garantias pertinentes ao 

exercício da função judiciária, de que também eram titulares os membros do Tribunal 

de Contas. Na prática, o TCU e os demais Tribunais de Contas encontravam-se 

limitados e apenas eram mantidos no contexto da ordem jurídica de modo a simular, 

com sua existência legal, traços de democracia.261 

 

 

De certo que a realidade autocrática provocou fortes reações pró-controle sobre o 

Executivo na Assembleia Constituinte que se seguiu, mas essas considerações serão tratadas no 

 
capacidade normativa do chefe do Executivo. Cf.: PALMA, Juliana Bonacorsi de. Atividade normativa da 

Administração Pública: estudo do processo administrativo normativo. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2014, capítulo I. 
257 Art. 71, § 3º. 
258 Art. 71, § 4º. 
259 Art. 71, § 5º, item (b). Nesse novo esquema, caso o Tribunal verificasse ilegalidades de quaisquer despesas no 

transcurso do controle financeiro, deveria então abrir prazo razoável para a correção por parte da Administração. 

Não sendo atendido, dois seriam os possíveis percursos, a depender do objeto em exame, se ato ou contrato. 

Tratando-se de ato, a Corte detinha competência para ordenar a sustação da execução – medida que poderia ser 

superada por ordem do Presidente da República com referendo do Congresso Nacional. 
260 Art. 72, § 5ª, item (c), c/c § 6º. 
261 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 152. 
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próximo item, que é reservado à análise da conformação institucional do TCU na vigência da 

Constituição Cidadã de 1988. Por ora, cabem somente algumas considerações finais sobre esse 

breve resgate histórico-normativo. 

É impossível enquadrar em tão breves páginas a história completa de uma instituição 

com mais de 130 anos. Por isso, foram priorizados os contornos gerais da instituição, com 

particular ênfase nas principais inconstâncias e debates fomentados. Por exemplo, ainda que a 

história seja pendular, nota-se que desde 1937 o transcurso do tempo levou ao distanciamento 

do modelo de controle prévio, muito em razão do aumento e da complexização da atividade 

estatal, culminando com a abolição dessa sistemática na Constituição militar de 1967. Ainda 

que a abolição do controle prévio possa ser remetida a justificativas autocráticas, fato é que o 

controle a posteriori permite que o controlador controle e não componha os atos 

administrativos. 

Além do mais, a abolição definitiva do controle prévio em 1967 permitiu a gestação e 

o aperfeiçoamento de auditorias especializadas como conhecemos hoje. Por terem foco em 

corpos amostrais selecionados a partir de critérios de maior relevância e impacto para o 

orçamento público, as fiscalizações gestadas a partir de 1967 utilizam os escassos recursos 

institucionais de maneira otimizada, sendo, por isso, um avanço para o controle financeiro do 

Estado262. 

No mais, buscou-se ressaltar quais os limites da jurisdição do TCU, que é 

historicamente ligado ao controle da estrita legalidade das operações financeiras, não sem 

alguma contestação. A forte influência do direito francês na doutrina administrativa brasileira 

acompanhou a lógica do controle administrativo ao longo dos anos, de forma que o chamado 

“mérito administrativo” esteve fora do alcance do controle do Tribunais de Contas. 

Os mais críticos poderiam sugerir que os esquemas que operam em situações de 

legalidade limítrofe ou corrupção não conseguiam ser albergados pela atuação do Tribunal. 

Ainda que isso tenha gerado alguma inquietação, este não necessariamente seria um desenho 

institucional ruim, na medida em que controles extrínsecos às formalidades das operações 

financeiras poderiam ser endereçados por outras instituições, como a Polícia Federal, o 

Ministério Público Federal, o Congresso Nacional, o Judiciário e os sistemas de Controle 

Interno. Nessa perspectiva, poderia haver mera especialização das instituições em diferentes 

parâmetros de controle. Um desenho institucional possível. 

 
262 Nesse mesmo sentido, cf.: BRITTO, Cristina. Uma breve história do controle: na visão de um Tribunal 

centenário. Salvador: P55 Edições, 2015, p. 57. 
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Sobre a questão da posição do Tribunal de Contas no ordenamento jurídico, ressalte-

se que, na origem, as normas não faziam qualquer alusão a ser órgão vinculado, auxiliar ou sob 

tutela de qualquer dos Poderes da primeira República. Na segunda Constituição, sua autonomia 

parece ter sido reforçada pelo fato de a instituição constar em capítulo próprio aos órgãos 

autônomos que auxiliavam as atividades governamentais, tal qual o Ministério Público. No caso 

da Constituição outorgada por Getúlio Vargas, a Corte de Contas passou a constar no capítulo 

próprio ao Judiciário. É na Constituição democrática de 1946 que se inicia o uso da expressão 

“pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas”, como uma tentativa de 

fortalecer o Poder Legislativo e rechaçar a concentração de poderes no Poder Executivo, que 

experimentou diversos períodos marcadamente autocráticos no decorrer dos anos. Na 

Constituição de 1967 a atividade da Corte de Contas passou a ser explicitamente considerada 

controle externo, em oposição ao controle interno da Administração, e a dispor de auditorias e 

inspeções. 

 

 

2.4 O Tribunal de Contas da União após a Constituição da República de 1988 

 

 

Como se sabe, uma Constituição tem como principais funções (i) organizar e limitar o 

exercício do poder político e (ii) definir os direitos fundamentais do povo, instituindo 

mecanismos para a sua promoção e proteção263. Em outras palavras, é a norma que estabelece 

as regras do jogo em uma determinada ordem social. É a principal fonte normativa de 

legitimidade e segurança jurídica. Qualquer instituição que atue à margem das balizas 

constitucionais é antijurídica e, portanto, ilegítima sob a ótica do Direito. Nesse sentido, uma 

instituição que não é limitada pelo sistema jurídico corrompe os próprios fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, a despeito de quaisquer argumentos de conveniência e 

oportunidade. Com essas preocupações, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 

reservou amplo espaço para discutir como se daria o controle externo da Administração Pública 

e quais seriam seus limites jurídicos. 

 
263 SHANE, Peter M. Analyzing Constitutions. In: RHODES, R. A. W.; BINDER, S. A.; ROCKMAN, B. A. The 

Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 191-216; BARROSO, 

Luís Roberto. Trinta anos da Constituição: a República que ainda não foi. In: BARROSO, Luís Roberto; MELLO, 

Patrícia Perrone Campos (Coord.). A República que ainda não foi: trinta anos da Constituição de 1988 na visão 

da Escola de Direito Constitucional da UERJ. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
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No entanto, é preciso limitar a falsa percepção e que as normas constitucionais foram 

pensadas com absoluta cautela, e em seguida estruturadas de maneira organizada e capaz de 

otimizar o exercício das atribuições do Estado, tudo com vistas a um claro interesse público264. 

Em verdade, a Constituição de 1988 foi extremamente prolixa, confusa, pouco sistemática, e 

em alguns casos talvez até antagônica. Tudo isso reflexo do processo constituinte então adotado 

– caótico, disfuncional, e apenas formalmente inclusivo, como já notado por investigações mais 

recentes265. 

Essas críticas são especialmente aplicáveis ao caso das disposições constitucionais que 

tratam sobre o TCU. Partindo-se de pesquisas acadêmicas266 que buscaram sistematizar em 

profundidade o processo da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) com foco específico no 

Tribunal de Contas, fica evidente que a formulação do texto constitucional seguiu uma 

acomodação de interesses conflitantes, resultando em diploma vago e dúbio em matéria de 

controle externo. E isso porque as disputas a respeito da redação constitucional sobre o TCU 

seguiram uma lógica preponderantemente negocial, em certos momentos até retórica267, e não 

uma racionalidade voltada à eficiência e eficácia de um desenho institucional otimizado. 

Explica-se. 

Todas as grandes dúvidas suscitadas ao longo da história centenária do TCU foram 

novamente levantadas em 1987-1988. Seria um momento apropriado para fazer um desenho 

institucional claro, que fizesse sentido e trouxesse respostas a questões que pairavam no ar 

desde o nascimento do Tribunal de Contas brasileiro268. A grande maioria das questões fora 

 
264 Essa visão romantizada é bastante comum na academia jurídica, carecendo de uma visão crítica sobre o 

funcionamento real das instituições. Por exemplo: “As novas normas constitucionais relativas à Corte [de Contas] 

correspondem aos almejos de seus integrantes e daqueles que, recente ou mais remotamente, a dignificaram, todos 

indistintamente voltados para o fiel cumprimento de suas árduas e nobres tarefas, sempre com vistas ao bem 

público”. SOUZA, Luciano Brandão Alves de. A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas da União. Revista 

de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 175, jan. 1989, p. 37. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46050>. Acesso em: 05 jun. 2020. 
265 Desenvolver em maior profundidade em: FREIRE, Alonso. Trinta Anos Depois: uma análise do processo 

constituinte e do desempenho da Constituição Federal de 1988. In: BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia 

Perrone Campos (Coord.). A República que ainda não foi: trinta anos da Constituição de 1988 na visão da Escola 

de Direito Constitucional da UERJ. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 123-157; CARVALHO, Luiz M. 1988: 

segredos da Constituinte. Rio de Janeiro: Record, 2017, p. 229. 
266 Cf., por exemplo, as pesquisas que realizaram uma sistematização dos registros da Constituinte em matéria de 

controle financeiro: ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos 

de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 53; WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability 

democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 

156-180. 
267 Retórica no sentido de se apresentar como mero discurso eloquente, desprovido de fundamentação em estudos 

concretos que buscassem otimizar as atividades de controle. 
268 Este trabalho identificou que as discussões na ANC podem ser resumidas em nove grandes temas: (1) a posição 

institucional do Tribunal de Contas entre os órgãos constitucionais; (2) os processos relacionais entre o Poder 

Legislativo e Tribunais de Contas; (3) critérios para o recrutamento do corpo deliberativo dos Tribunais de Contas; 
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frontalmente enfrentada na constituinte, e não meramente suscitada de maneira secundária ou 

transversal. As consequências de cada possível desenho institucional eram altamente sensíveis, 

visto que o controle externo da União é um tema com implicações diretas e indiretas na essência 

das dinâmicas de cada um dos Poderes, mas especialmente das atividades administrativas. 

O exercício efetivo da accountability por instituições especializadas tem o potencial 

de colocar os detentores do poder político em posições extremamente desconfortáveis perante 

a sociedade. Considerando essa alta sensibilidade, visões que privilegiassem critérios diferentes 

para o que seria um desenho institucional ótimo tenderiam a encontrar grande dificuldade em 

formular consenso político que resultasse em uma operacionalização otimizada para as 

atribuições do TCU. 

Provavelmente por essa razão, parte das normas constitucionais que tratam do TCU 

são bastante imprecisas, especialmente no que tange à concreta operacionalização do controle 

de contas (“como se dá essa fiscalização? Quais os limites dessa atuação?”). A imprecisão 

redacional não é um fenômeno novo no processo político, tampouco surpreendente. A 

imprecisão pode ser tanto resultado inconsciente da racionalidade humana limitada quanto 

consequência de deliberação intencional. 

Nesse último caso, é uma técnica largamente conhecida na legística, que transfere o 

ônus decisório para as instâncias interpretativas posteriores, como o Judiciário e os demais 

operadores do Direito. Utilizando-se de termos ambíguos ou extremamente vagos os 

legisladores podem encontrar consenso mais facilmente, apesar de se gerar um nível de 

incerteza jurídica que tem o potencial de minar o funcionamento eficaz do Estado269. Além 

disso, essa incerteza jurídica sobre os limites institucionais do TCU não é infensa a custos. No 

mundo real, caso as regras do jogo não estejam claras, alguém pagará pela ausência de 

direcionamento aos comportamentos socialmente desejados e pelas expectativas frustradas. 

Mas ainda que haja certa imprecisão normativa no texto constitucional, a doutrina tem 

se empenhado com afinco em construir os limites do desenho institucional atribuído ao TCU. 

Como bem observado por Rosilho e Sundfeld, ainda que o mundo do Direito seja um 

 
(4) o mandato e as garantias subjetivas desse corpo deliberativo; (5) poder normativo dos Tribunais de Contas; (6) 

o grau de abrangência do controle pelos Tribunais de Contas; (7) o parâmetro de controle exercido pelos Tribunais 

de Contas, se formal ou de resultados; (8) momento do controle pelos Tribunais de Contas; e (9) o controle da 

execução de contratos pelos Tribunais de Contas. Cf.: ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: 

competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 54; WILLEMAN, 

Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no 

Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 175-178. 
269 Sobre o tema, ver: MOE, Terry. The Politics of Bureaucratic Structure. In: CHUBB, John; PETERSON, Paul. 

Can the Government Govern? Brookings Institution Press, 1989, pp. 267-329. 
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emaranhado normativo caótico, ele precisa ser interpretado e manejado “de modo a construir 

narrativas que façam sentido em face dos objetivos perseguidos pelas políticas públicas”270. 

Como pontuado, normas são respostas (jurídicas) para enfrentar problemas reais, e 

entender o contexto fático em que são elaboradas e operam ajuda na compreensão de seu 

formato, de sua justificativa e de seu propósito271-272. Para tornar este trabalho útil ao recorte 

proposto, não interessa o aprofundamento em todas as normas que tratam do controle externo. 

Ao invés disso, interessa somente compreender quais foram as competências atribuídas ao TCU 

no contexto da CF/1988 e quais as características institucionais mais marcantes do Tribunal. 

Para tanto, cabe trazer ao leitor os arts. 70 e 71 da Constituição Federal: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

(...). (Grifos do autor). 

 

 

O artigo 70 inaugura as tratativas sobre o controle externo ao delinear exatamente o 

que compreende a missão institucional do TCU, ou seja, o fim a que se destina a atividade desse 

órgão constitucional, sua função no ordenamento jurídico273. Em síntese, a CF/1988 atribui ao 

TCU ampla função fiscalizatória. É uma instituição de auditagem. No entanto, há alguma 

variação quanto às medidas que poderão ser tomadas após essa fiscalização ser concluída. 

Explica-se. 

O Tribunal é agora uma instituição voltada para a interação contínua e proativa com 

toda a burocracia estatal e com todos aqueles que de qualquer modo gerenciem dinheiro 

público. Nos termos constitucionais, sua função é desempenhar a fiscalização contábil, 

 
270 SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Direito e políticas públicas: dois mundos? In: SUNDFELD, 

Carlos Ari; ROSILHO, André (Orgs.). Direito da Regulação e Políticas Públicas. São Paulo: Malheiros, 2014, 

p. 56. 
271 SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Direito e políticas públicas: dois mundos? In: SUNDFELD, 

Carlos Ari; ROSILHO, André (Orgs.). Direito da Regulação e Políticas Públicas. São Paulo: Malheiros, 2014, 

p. 45 e ss. 
272 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 

112. 
273 Como leciona Odete Medauar, publicistas modernos caracterizam a essência das funções públicas como o 

exercício do poder preordenado a um fim, de forma que esse poder só é legítimo quando faz referência e é 

“condicionado a requisitos que justificam a atuação e orientam seu concreto desenvolvimento”. Desenvolver em: 

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 116-118. 
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financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da União e das demais entidades da 

administração direta e indireta. Inclusive por iniciativa própria274. Através de inspeções e 

auditorias o Tribunal pode exercer fiscalização concomitante à execução dos atos 

administrativos, contanto que tais atos já estejam constituídos275. Do contrário, haveria controle 

prévio dos atos administrativos pelo TCU, hipótese não autorizada pela Constituição276. 

Hoje o TCU possui autorização constitucional para desempenhar a fiscalização 

financeira (entendida em sentido amplo277) e a fiscalização operacional de todas as atividades 

governamentais que utilizam recursos públicos federais. E para exercer essa ampla missão de 

fiscalização possui parâmetros de controle nunca antes vistos na história das constituições 

brasileiras. A CF/88 dispôs que o parâmetro de controle não se encerra somente na legalidade, 

mas abarca também a avaliação da legitimidade e da economicidade dos atos da Administração 

Pública. Partindo-se dessa nova configuração, contemporaneamente o TCU é entendido pela 

literatura especializada como “O Grande Observatório da Administração Pública”278. 

A inserção da nova fiscalização operacional e dos novos parâmetros de controle no 

texto constitucional revolucionaram toda a sistemática das atividades desempenhadas pelo TCU 

até então. Ainda que existam variações no conceito de auditoria operacional, vale ressaltar que 

para o TCU os contornos desse instrumento se traduzem atualmente como “o exame 

independente e objetivo da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, 

programas e atividades governamentais, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da 

gestão pública”279. Como esclarece o próprio Tribunal, isso significa dizer que é uma auditoria 

de desempenho280. 

 
274 Art. 71, inciso IV. 
275 Cada sistemática temporal de controle possui efeitos bastante distintos na atividade administrativa, cada qual 

com seus custos e benefícios. No controle prévio os objetos controlados só se tornariam perfeitos após a chancela 

do Tribunais, o que torna o controle bastante intrusivo e custoso, apesar de aumentar o potencial preventivo. Por 

sua vez, no controle concomitante os Tribunais podem intervir após a constituição do ato e durante a execução da 

decisão administrativa, o que gera uma margem temporal de escolha a respeito do exato momento da intervenção; 

já no controle posterior o objeto já se aperfeiçoou, e com isso em algumas circunstâncias também já esgotou seus 

efeitos concretos, hipótese em que cabem somente a sanção e a tentativa de reparação. 
276 JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre Editais de Licitação não publicados – controlador ou 

administrador? Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, v. 47, p. 209-230, 2014. 
277 Ou seja, engloba a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial. A doutrina inclusive critica a 

redação constitucional excessivamente prolixa. Cf.: DUTRA, Pedro; REIS, Thiago. O Soberano da Regulação: 

o TCU e a infraestrutura. São Paulo: Singular, 2020, p. 38. 
278 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 279. 
279 Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria Operacional. 3ª ed. Brasília: TCU, Secretaria de 

Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (SEPROG), 2010, p. 11. 
280 Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria Operacional. 3ª ed. Brasília: TCU, Secretaria de 

Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (SEPROG), 2010, p. 11. 
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Ainda que possam ser criados indicadores específicos que atendam ao controle do 

desempenho ou dos resultados da gestão estatal, tais indicadores serão estabelecidos 

contextualmente pelo próprio controlador, com uma grande margem de subjetividade para 

realizar essa definição281. A fiscalização do desempenho da gestão pública remete à influência 

que as diferentes experiências internacionais exerceram sobre a Assembleia Constituinte, sendo 

certo que já se encontrava em forte destaque no Brasil a pauta da superação da cultura de 

regularidade formal em prol de uma gestão pública voltada para resultados concretos282. 

Durante todo o transcurso dos debates constituintes foi amplamente aceito o 

argumento de que o controle financeiro era excessivamente formalístico, de forma que é 

possível constatar a inserção de referências ao controle de resultados na redação de todas as 

etapas da Assembleia Constituinte283. As incertezas diziam respeito à exatamente quais 

parâmetros de resultados fixar, visto que mudaram bastante: em uma das comissões preteriu-se 

conceder aos Tribunais de Contas competência para apreciar a eficiência e os resultados da 

gestão pública financeira. Em outra, que foi fortemente influenciada pelas sugestões dos 

próprios Tribunais de Contas, optou-se pela incorporação expressa do controle de eficiência, 

eficácia e efetividade, conceitos bem consolidados na ciência econômica, além dos controles 

de legitimidade e legalidade.  

No entanto, os parâmetros seguiram se modificando. Na fase centralizada o anteprojeto 

prestigiava os parâmetros de eficiência, eficácia, economicidade, legitimidade e legalidade no 

controle financeiro, além de se mencionar a competência do TCU para apreciar a eficiência e 

os resultados das atividades dos órgãos e instituições públicas. Na etapa seguinte suprimiu-se 

a apreciação de eficiência e dos resultados, mantendo-se os demais termos. Por fim, o Plenário 

da ANC ainda suprimiu as referências aos parâmetros de eficiência e eficácia, restando então 

promulgados apenas os parâmetros de economicidade, legitimidade e legalidade. 

Quanto aos parâmetros de controle promulgados, há forte dissenso na literatura a 

respeito de qual seria o exato conteúdo jurídico das expressões economicidade e legitimidade. 

Como bem pontua a doutrina: 

Note-se que há pouca certeza acerca dos reais contornos desses parâmetros 

(legitimidade e economicidade). A despeito da dificuldade de conceituá-los, o 

importante é destacar que eles não ensejam avaliações propriamente jurídicas, 

 
281 Assim como já faz o TCU. Cf.: Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria Operacional. 3ª ed. 

Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (SEPROG), 2010, p. 11. 
282 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço 

Público, ano 47, volume 120, n. 1, jan.-abr. 1996; WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability 

democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 

164. 
283 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais 

de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 164. 
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baseadas no binômio legal/ilegal (ou, mais genericamente, permitido/proibido). 

Envolvem avaliações de outra natureza – econômica (custo/benefício), política 

(adequado/inadequado), filosófica (justo/injusto), etc.284 

 

 

Essa ampliação dos parâmetros de fiscalização para além das avaliações baseadas no 

binômio permitido/proibido fragiliza a objetividade e a imperatividade da atividade jurídica de 

controle. O controle se caracteriza exatamente por ser “a verificação da conformidade de algo 

(a coisa controlada) a um parâmetro específico”285. No entanto, se não há um parâmetro jurídico 

pré-fixado pelos representantes do povo e que seja suficientemente estável e denso para orientar 

os comportamentos, gera-se grande dificuldade em impor comandos e, com isso, obrigar e 

sancionar os indivíduos. Assim, entende-se que a utilização de parâmetros de controle 

extrajurídicos pelo TCU faz com que suas avaliações não conduzam, ao fim, a resultados 

imperativos. 

A importante questão por trás dos novos parâmetros de legitimidade e economicidade 

e da nova auditoria operacional em verdade refere-se à duas abordagens muito distintas para o 

controle da gestão pública. As sucessivas reformas institucionais pelas quais passou o TCU 

desde sua criação geraram confusão a respeito de qual a sua posição e seu exato papel na rede 

de controles públicos. Em especial, a transição ocorrida após 1988 de uma abordagem 

fiscalizadora, acusatória e julgadora sobre o cumprimento das normas (compliance auditing) 

para uma abordagem gerencial focada na auditagem para a melhoria da gestão dos recursos 

públicos e desempenho geral do Estado (performance auditing) gera até hoje imensa confusão. 

Como notado por Santiso, “a combinação de funções quase-judiciais [...] e de gestão (por meio 

de auditorias operacionais) em um mesmo órgão fiscalizador é problemática. Essas duas 

funções requerem culturas de controle que são radicalmente diferentes, senão contraditórias”286. 

Os Tribunais de Contas atuam historicamente nas fiscalizações de conformidade legal 

do orçamento (compliance oversight), cujas conclusões assumem caráter coercitivo e podem 

ensejar determinações e sanções dirigidas à autoridade fiscalizada. Já as mais recentes 

fiscalizações sobre o desempenho operacional da gestão pública (performance oversight) 

possuem caráter colaborativo, e no Brasil são materializadas mediante o encaminhamento de 

 
284 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 125. 
285 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa. São Paulo: Malheiros, 2016, 

p. 37. Grifos do original. 
286 SANTISO, Carlos. The Political Economy of Government Auditing: Financial Governance and the Rule of 

Law in Latin America and Beyond. New York: Routledge, 2009, p.102. No original: “the combination of quasi-

judicial functions (through the judgement of accounts) and managerial functions (through operational auditings) 

in the same oversight agency is tricky. These two functions require cultures of control that are radically different, 

if not contradictory”. 
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recomendações oficiais que precisam ser consideradas pelos gestores públicos, mas não 

precisam ser necessariamente obedecidas. 

Isso se explica porque a gestão pública envolve a alocação de recursos limitados e 

incomensuravelmente insuficientes em relação às necessidades sociais. Essa ponderação e 

priorização democrática se traduz em decisões inevitavelmente trágicas e dotadas de elevada 

carga de discricionariedade política e administrativa, e são o próprio fundamento para a escolha 

de representantes nas instâncias político-eleitorais287. E enquanto controlador, não cabe ao 

TCU substituir-se ao administrador. 

A expressão acima tem sido um mantra recorrente na doutrina, visto que cada vez mais 

entende-se que o processo de controle externo se presta a instrumentalizar a proteção do Erário 

e a garantia da boa administração, mas que “[o] Tribunal de Contas não foi criado para percorrer 

o caminho, nem para defini-lo para além do direito posto; contudo, tem o dever-poder, isto é, a 

obrigação e os meios, de desvelá-lo ou de ajudar a encontrá-lo”288. É por isso, inclusive, que o 

desenho institucional do órgão de controle externo não implica qualquer responsabilidade direta 

sobre a gestão pública. É dizer: o TCU não foi projetado para assumir o protagonismo das 

atividades estatais, agindo impositivamente para além da fiscalização da execução do 

orçamento. 

Por isso, este trabalho defende a posição de que o TCU possui uma ampla missão de 

fiscalização e auditagem, mas só é competente para agir coercitivamente quando se depara com 

ilicitudes na execução do orçamento; em todas as demais questões, só poderá agir de maneira 

colaborativa e orientadora, além de representar às outras instâncias de controle. Essa 

delimitação específica das fronteiras do controle desempenhado pelo TCU tem recebido a 

atenção da doutrina, e será mais bem apresentada no item 2.6. 

Compreendida a ampla missão de fiscalização do TCU, passa-se à exposição de suas 

competências ou atribuições específicas. O artigo 71 da CF/1988 colaciona em seus incisos um 

 
287 “As etapas de planejamento e formulação do orçamento, compreendendo sua elaboração, aprovação, alteração 

e contingenciamento, revelam notoriamente a tomada de uma decisão política, em que se define a direção geral da 

atuação financeira estatal. Nessas etapas, por se tratar de nítido exercício de discricionariedade política, não há 

espaço para que as Cortes de Contas possam contraditar as escolhas de prioridades realizadas por órgãos 

majoritários. Podem e devem, isto sim, colaborar para que, nesse exercício de discricionariedade política, sejam 

adotadas as melhores soluções, colocando-se como instância dialógica e informativa, mas não como instância 

contramajoritária. De outro lado, a etapa de execução orçamentária apresenta elevada carga de discricionariedade 

administrativa. Uma vez vigente o orçamento, sua execução reclama uma integração discricionária do 

administrador público dentro do espaço que lhe foi deixado pela lei”. WILLEMAN, Marianna Montebello. 

Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2020, p. 317. 
288 HELLER, Gabriel; SOUSA, Guilherme. Função de controle externo e função administrativa: separação e 

colaboração na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 278, n. 2, p. 71-96, 

maio/ago. 2019. 
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rol de atribuições imputadas ao TCU. No entanto, Fernando Scaff e Luma Scaff advertem que 

“[a] redação do artigo não prima por sua precisão, uma vez que tenta abarcar uma enormidade 

de situações que, a rigor, poderiam ser mais bem especificadas e delimitadas”289. No mesmo 

sentido, André Rosilho entende que essas normas “apesar de aparentemente claras, escondem 

enorme complexidade”290 quando aplicadas. Por isso, o próprio TCU, equivocadamente, tem 

aberto espaço para impor suas competências orientadoras como se coercitivas fossem291. 

Tendo em vista tal complexidade, André Rosilho292 toma as atribuições do TCU como 

objeto central de sua tese com o propósito de sistematizá-las e de aferir, em detalhes, os limites 

e possibilidades do controle exercido no âmbito do Tribunal. Como conclusão, o autor entende 

que o TCU é competente para: (1) editar normas; (2) praticar atos sancionatórios; (3) praticar 

atos de comando; (4) levantar dados e produzir informações; (5) formular orientações gerais; 

(6) representar. Para os fins da presente dissertação é relevante sintetizar cada uma das 

atribuições apontadas. 

A um, o TCU é competente para editar atos normativos gerais, abstratos e vinculantes 

em razão da Lei Orgânica do TCU (LOTCU)293, já que nada dispõe a Constituição sobre esse 

assunto em específico. Através da LOTCU o Tribunal passou a ser competente para (i) editar 

regulamentos (em geral, representados pelas Instruções Normativas) e para (ii) emitir respostas 

a consultas (que configuram prejulgamento de tese, mas não de casos concretos). A doutrina 

tem denunciado que o Tribunal de Contas faz uma leitura ampliativa de sua própria competência 

normativa e, com isso, adota uma postura altamente ativista, no sentido de positivar obrigações 

infralegais não previstas pelo Poder Legislativo e que conflitam com o teor das demais 

disposições previstas no plano constitucional e legal do ordenamento294. 

A dois, o TCU é competente para praticar atos sancionatórios quando (i) julga contas 

irregulares ou (ii) quando identifica no âmbito de suas fiscalizações que despesas ilícitas foram 

executadas por autoridades públicas. No Brasil, a imposição de sanções a indivíduos só é 

 
289 SCAFF, Fernando; SCAFF, Luma. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária: arts. 70 e 71. In: 

CANOTILHO, J. J. et al. Comentários à Constituição do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1.225. 
290 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 118. 
291 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 343-344. 
292 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019, parte II. 
293 Lei Orgânica do TCU, art. 1º, XVII, e art. 3º. 
294 ARAÚJO, Carlos Maurício Lociks. Ativismo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. In: BRANCO, 

Paulo Gustavo (Org.). Jurisprudência Constitucional. Brasília: IDP, 2013, p. 152-171. Ver ainda: ROSILHO, 

André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quartier 

Latin, 2019, p. 154. 
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permitida na hipótese de infrações à lei (art. 5º, XXXIX). Com isso, somente condutas 

antijurídicas (baseadas no binômio permitido/proibido, derivadas do parâmetro de legalidade) 

podem eivar as contas de irregularidades e as despesas públicas de ilicitudes passíveis de 

sanção. Ainda que o TCU possa avaliar contas e despesas através dos parâmetros de 

legitimidade e economicidade, só poderá emitir sanções na hipótese de violação à lei. E mais 

do que isso: o TCU só está autorizado a emitir sanções a respeito de matérias diretamente 

relacionadas ao seu âmbito de jurisdição direto (matérias financeiras em sentido amplo). Do 

contrário, o TCU se converteria não em controlador externo, mas em revisor geral da 

Administração Pública, sendo capaz de interferir profundamente na atividade administrativa a 

partir de critérios particularistas. 

A três, o TCU só é competente para praticar atos de comando no seu exato âmbito de 

jurisdição direta, possui a atribuição de, imediatamente, constituir ou desconstituir direitos. O 

Tribunal atua dessa maneira quando (i) aprecia os atos de pessoal para fins de registro 

(determinando ou recusando o registro); (ii) quando ordena o envio de informações ao TCU; 

(iii) quando toma medidas cautelares; e (iv) quando ordena a prática de atos por terceiros. 

Nesse último caso, frise-se que só cabe a emissão de atos de comando quando o TCU assina 

prazo para a adoção de providências relacionadas ao cumprimento da lei, e se verificada 

ilegalidade em matéria financeira (em sentido amplo). 

A quatro, o TCU é competente para levantar dados e produzir informações quando (i) 

aprecia contas e apresenta conclusões de caráter opinativo e (ii) quando investiga e fiscaliza a 

Administração Pública. Nesse caso, o Tribunal atua na condição do que a doutrina calhou 

nomear de Grande Observatório da União. Nessa posição, o Tribunal utiliza-se de sua função 

fiscalizatória para levantar dados e processá-los de maneira suficientemente compreensível para 

que as demais instâncias decisórias da República possam tomar decisões. Afinal, o TCU possui 

amplíssimas prerrogativas para realizar inspeções, auditorias e requisitar informações no 

âmbito da União. 

A cinco, o TCU é competente para dividir suas sugestões de aprimoramento com o 

órgão fiscalizado, auxiliando-o a implementar seus projetos com mais eficiência. Ainda que o 

Tribunal não identifique irregularidades, desvios ou danos no âmbito de suas auditorias, pode 

sugerir aprimoramentos na gestão dos recursos públicos, sem que tais sugestões gerem 

consequências jurídicas imediatas. Dessa forma, as sugestões do TCU não possuem caráter 

jurídico vinculante. No entanto, as sugestões do TCU são sugestões oficiais de uma instituição 

pública independente que é constitucionalmente encarregada e altamente capacitada para a 

missão específica de auditar toda a Administração Pública. Assim, os gestores públicos que 
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receberem as sugestões do TCU são acionados a considerar suas proposições. Os gestores são 

livres para discordar do TCU, articulando a atividade administrativa de maneira diversa, mas a 

lei prevê que precisam fazê-lo de modo motivado, com a indicação dos fatos e fundamentos 

jurídicos que orientam a preferência discrepante295. Ou seja, somente a desconsideração 

desmotivada das sugestões do TCU gera consequências jurídicas. Disso decorre, é claro, que a 

própria motivação da preferência discrepante fica sujeita a controle. No entanto, quando 

superado o ônus argumentativo, os administradores públicos permanecem livres para 

administrar. 

A seis, o TCU é competente para representar ao Poder competente sobre 

irregularidades ou abusos apurados. A representação é o instrumento através do qual o TCU dá 

ciência e provoca as demais instâncias de controle. A competência para representar é necessária 

na medida em que o TCU não é instância geral de revisão da Administração Pública. Ao 

contrário, o TCU só é competente para rever autonomamente as irregularidades em matéria 

financeira, contábil, orçamentária e patrimonial. 

Ainda que o TCU possa realizar ampla fiscalização, todas as matérias abarcadas pela 

fiscalização operacional estão, em última instância, sob o crivo revisional do Judiciário. Assim, 

quando identificados atos antijurídicos, o TCU pode representar ao Ministério Público 

competente. Para tanto, basta que o TCU disponha de dados ou tenha produzido informações 

que revelem a existência de irregularidades ou abusos. Além disso, o TCU pode representar a 

outras instâncias de accountability horizontal como, por exemplo, a Controladoria-Geral da 

União ou o Congresso, quando identificar abusos avaliados sob os parâmetros de desempenho. 

Essas instâncias são as mais apropriadas para debater as reformas que serão consideradas 

adequadas para a Administração Pública. 

Em suma, o TCU não paira em um vazio institucional, não é o único competente para 

rever tudo. Em última análise, sua função é fiscalizar a execução do orçamento, e por isso o 

Tribunal é competente para representar às outras múltiplas instâncias de accountability quando 

identificar questões que demandam intervenção, mas estão além de sua jurisdição de legalidade 

financeira (em sentido amplo296), ou, em outras palavras, jurisdição de legalidade da execução 

orçamentária. 

 
295 Os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que 

orientam a preferência da autoridade administrativa quando esta deixar de aplicar jurisprudência firmada sobre a 

questão referida ou discrepar de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Cf.: Lei 9.784/1999, art. 2º, 

caput, c/c art. 50, caput e inciso VII. 
296 Novamente, esclarece-se que nesse sentido amplo a jurisdição financeira engloba a fiscalização e intervenção 

nas matérias contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Esta dissertação também se utiliza da expressão 

“legalidade da execução orçamentária”. 



 

 

103 

Compreendida qual a função do TCU no ordenamento jurídico e quais suas 

competências específicas, ainda é indispensável compreender como o Tribunal se organiza para 

realizar cotidianamente essas atribuições. Por isso, passa-se agora à exposição de suas 

características organizacionais. 

No contexto da Constituição Federal de 1988 o TCU goza de independência 

hierárquica, autonomia financeira e funcional, corpo deliberativo com as mesmas prerrogativas 

e ônus dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Como possui as mesmas prerrogativas de 

um Tribunal Judiciário, ele se estrutura através de Regimento Interno297, tornando-o mais 

independente de disposições legislativas e regulamentares. 

Diferentemente do Judiciário, cuja existência finalística é julgar, o TCU concentra 

num só órgão as funções finalísticas de investigar, acusar e julgar, incumbindo-lhe a atuação 

sobre todos os órgãos e Poderes da República. Para desempenhar essas três funções, o TCU é 

composto: (i) do corpo técnico, que se traduz no conjunto de servidores que realiza as auditorias 

e instrui os processos; (ii) do Ministério Público junto ao TCU, que é composto pelos 

Procuradores responsáveis pelo juízo de conformação legal de ilicitudes; (iii) do corpo 

deliberativo, que é composto pelos Ministros que estão em posição judicante. Em suma, o TCU 

possui três funções processuais internas: instrutória, ministerial e judicante. 

O corpo técnico do TCU é composto, em linhas gerais, por auditores de controle 

externo e por servidores que atuam internamente nas atividades técnicas e administrativas298. 

Em última instância, todas as atividades do corpo técnico à instrução dos processos do TCU. O 

aumento das atividades trouxe a necessidade de maior especialização funcional do corpo 

técnico, que cada vez mais fiscalizava temas complexos afetos à regulação econômica. Ao final 

de 2010 o TCU expediu a Resolução 240/2010 que criou duas secretarias temáticas no âmbito 

do Tribunal, uma de energia e telecomunicações e outra de transportes. Já em 2014 realizou 

novas reformulações e estruturou novas secretarias especializadas. Atualmente são sete: 

SeinfraElétrica, SeinfraPetróleo, SeinfraUrbana, SeinfraRodovAero, SeinfraPortoFerrovia, 

SeinfraOperações, e SeinfraCOM, esta última significando Secretaria de Infraestrutura Hídrica, 

de Comunicações e de Mineração. 

Por sua vez, o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) é uma instituição de 

previsão constitucional que está dentro da estrutura organizacional do TCU, e não do Ministério 

 
297 Cf.: art. 73 c/c art. 96 da Constituição Federal. 
298 Na LOTCU, as normas sobre o corpo técnico compreendem os arts. 84 a 88. Além disso, o número e a 

qualificação exata dos servidores são disponibilizados anualmente pelo próprio TCU em sua página oficial. Cf.: 

https://bit.ly/2HZEY4w. Acesso em 02 nov. 2020. 
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Público da União299. Nesse sentido, a LOTCU prevê que o MPTCU contará com o apoio 

administrativo e de pessoal da própria secretaria do Tribunal, de acordo com a organização 

estabelecida em Regimento Interno. Por algum tempo a vagueza da expressão “junto ao TCU” 

gerou alguma controvérsia sobre qual seria a exata posição institucional do MPTCU, mas hoje 

a questão encontra pouca dissidência na doutrina, e se encontra pacificada pelo STF. O Supremo 

compreendeu e já reafirmou que o MPTCU não dispõe de fisionomia institucional própria e, ao 

contrário, encontra-se consolidado na intimidade estrutural da Corte de Contas300. 

A atuação do MPTCU se circunscreve ao juízo de conformação legal de ilicitudes em 

matérias abarcadas pelo âmbito de jurisdição específica do TCU (ou seja, matéria contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial). E isso se dá porque “enquanto órgão do TCU, seu 

escopo não pode ser mais amplo que o do próprio Tribunal. O TCU não é Judiciário e o MP de 

Contas não é o MP da União ou dos Estados”301. Isso significa que o controle desempenhado 

pelo próprio TCU se circunscreve às ilicitudes nessas matérias especializadas, com interesse 

específico na defesa do Erário. Já a fiscalização e o controle da legislação em geral estão a cargo 

do Ministério Público da União e dos Estados. Ainda que o TCU possua competência para 

produzir amplos relatórios sobre a gestão pública, seu âmbito de interferência direta se 

circunscreve à legalidade da execução orçamentária, abarcada pela legislação de contas. 

Por fim, o corpo deliberativo do TCU é composto por 9 Ministros vitalícios, com as 

mesmas garantias e ônus dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Após a promulgação 

da CF/1988 a escolha dos Ministros é de competência partilhada entre Executivo e Legislativo, 

com premência do Legislativo302. Sete são de livre indicação pelo Congresso Nacional. Um é 

de livre indicação pelo Presidente da República, e outros dois são também escolhidos pelo 

Presidente, mas a partir de lista tríplice formulada pelo próprio TCU, que indica auditores e 

procuradores de carreira. Todas as nove posições de Ministro estão sujeitas à aprovação do 

Senado Federal, após sabatina. 

Ou seja, dos nove Ministros, sete são de livre indicação política, ainda que sujeitos à 

sabatina do Senado Federal. E, na prática, a composição do corpo deliberativo do TCU se dá 

 
299 Art. 73, § 2º, I, c/c art. 130 da CF/1988, e art. 80 a 84 da LOTCU. 
300 E uma vez que o TCU possui a prerrogativa de instaurar o processo legislativo concernente à sua organização, 

sua estruturação interna, a definição do seu quadro de pessoal e a criação dos cargos respectivos, essa capacidade 

de auto-organização afeta o MPTCU. STF - ADI: 789 DF, Relator: Celso de Mello, publicação DJ 19-12-1994. 

Além disso, ver ainda: "Segundo precedente do STF (ADI 789/DF), os Procuradores das Cortes de Contas são 

ligados administrativamente a elas, sem qualquer vínculo com o Ministério Público comum. (STF - ADI 3.315, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 11-4-2008). 
301 ROSILHO, André. MP de Contas e o controle da política. Jota, 01 de jul. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/3jVCYXZ. Acesso em 01 nov. 2020. 
302 Como já visto, no contexto da CRFB/1988, o clima intelectual favoreceu o fortalecimento da função de 

fiscalização do Congresso Nacional e a influência deste perante o TCU. Antes de 1988  
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mesmo a partir de critérios preponderantemente políticos. Os escolhidos devem atender a 

alguns requisitos mínimos para atestar sua capacidade e experiência, como ter ao menos 35 

anos e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de 

administração pública. Mas, dentre os incontáveis indivíduos supostamente capacitados, a 

indicação segue sendo política para sete cadeiras. Na atual composição, das sete posições de 

livre nomeação, cinco eram políticos quando foram nomeados (quatro deputados e um senador), 

e os outros dois eram servidores de carreira do Senado, ou seja, com grande proximidade ao 

ambiente político-partidário303. 

A mais recente nomeação ao corpo judicante se referiu à Jorge Oliveira, e expressa a 

realidade das indicações ao corpo deliberativo do TCU: Oliveira é declaradamente íntimo da 

família Bolsonaro, e é padrinho de casamento de Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente da 

República. Não por acaso o assunto veio à tona na sabatina a que foi submetido. Mas esse tipo 

de proximidade não encontrou grandes resistências no Senado, e o placar foi de 53 votos para 

sim contra 7 votos para não304. 

Em um mundo ideal, as três funções processuais internas do TCU são realizadas com 

completa autonomia. Na vida como ela é, no entanto, a literatura têm apontado para o alto risco 

de os membros judicantes afastarem formalmente a subordinação hierárquica dentro da 

instituição, mas ainda assim, na prática, tornarem suas unidades técnicas subordinadas, ou 

altamente dependentes, ou mesmo utilizar de sua posição de prestígio para influenciar a tomada 

de decisão. Nesse cenário há aparente legitimidade do processo, mas graves interferências no 

desempenho das auditorias e instruções, resultando em tentativas de manipulação ou mesmo 

descontinuação das investigações, além de grave ofensa aos direitos subjetivos dos gestores 

públicos305. 

Uma segunda situação alarmante apontada na literatura trata da inobservância do 

devido processo legal no controle externo306, de maneira que os agentes controlados são muitas 

vezes considerados meros objetos de investigação, e não sujeitos de direitos materiais e 

 
303 JORDÃO, Eduardo. Qual ministro queremos para o TCU? Jota, 26 ago. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/2TVYAZD. Acesso em 3 nov. 2020. 
304 GONZAGA, Bernardo. Senado aprova 21 indicados a agências reguladoras, ANPD e TCU. Jota, 20 out. 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/2TRwjU5. Acesso em 3 nov. 2020. 
305 VIANA, Ismar. Fundamentos do Processo de Controle Externo: uma interpretação sistematizada do Texto 

Constitucional aplicada à processualização das competências dos Tribunais de Contas. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2019, p. 45-65. 
306 SALLES, Alexandre Aroreira. O Processo nos Tribunais de Contas: contraditório, ampla defesa e a 

necessária reforma da Lei Orgânica do TCU. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 145-152. VIANA, Ismar. 

Fundamentos do Processo de Controle Externo: uma interpretação sistematizada do Texto Constitucional 

aplicada à processualização das competências dos Tribunais de Contas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 128-

180. 
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processuais, como costuma prezar, por exemplo, o processo judicial. Em síntese, a grande 

crítica que se faz ao TCU é a grande similaridade ao processo inquisitório, “desacreditado – 

principalmente – por incidir em erro psicológico: crer que uma mesma pessoa possa exercer 

funções tão antagônicas como investigar, acusar, defender e julgar”307. Em outras palavras, 

“toda atividade instrutória, produção de provas e apontamento de responsabilidade é feita pelo 

Tribunal na figura contraposta ao jurisdicionado”308. Desses apontamentos o mais importante é 

perceber que as instituições de controle também estão sujeitas a críticas e a disfuncionalidades. 

 

 

2.5 Processos no TCU e as duas dinâmicas de controle 

 

 

Este item tem por objetivo esclarecer como se desenvolvem os processos de controle 

externo, identificar com mais clareza quais as possíveis dinâmicas de controle, e como o TCU 

instrumentaliza suas fiscalizações em cada processo. 

Como já observado anteriormente, ainda não há um discurso definitivo sobre a 

natureza institucional do Tribunal de Contas. É possível sustentar que seria um tribunal 

administrativo que auxilia o Legislativo. Portanto, desenvolveria processos administrativos na 

esfera controladora. Também é possível compreendê-lo como um tribunal com desenho 

institucional próprio, enquanto órgão ligado diretamente à União, sem pertencer a nenhum dos 

poderes. Essa segunda visão sustenta que os processos de controle externo possuem 

características e finalidades que os diferem tanto dos processos administrativos quanto dos 

judiciais. Dito de outro modo, seriam processos que têm sua própria ontologia309. 

Essa ausência de acordos teóricos não tem como única consequência uma disputa 

filosófica tormentosa. Ao contrário, a correta identificação da ontologia dos processos 

desenvolvidos pelo TCU significa a maior ou menor sujeição desses processos aos conjuntos 

de normas específicas que regem cada subsistema jurídico. Por exemplo, é comum que se 

defenda que nos Tribunais de Contas há um regime processual autêntico e autônomo, e que esse 

 
307 LOPES JUNIOR, Aury. Fundamentos do processo penal: introdução crítica. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 

p. 172. 
308 GAMA DE SOUZA, Aluisio. Direito Público no Tribunal de Contas. Rio de Janeiro: Faculdade Gama e 

Souza, 2007, p. 54. 
309 BRITTO, Carlos Augusto Ayres de Freitas. O regime constitucional dos tribunais de contas. In: CARDOZO, 

José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (Org.). Curso 

de direito administrativo econômico, v. 2. São Paulo: Malheiros, 2006. 
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regime “apenas em situações concretas e de maneira subsidiária se socorre de princípios e 

normas processuais em outros diplomas, notadamente o Código de Processo Civil”310. 

A verdade é que atualmente paira uma enorme incerteza sobre as obrigações e limites 

do TCU e sobre as garantias de seus jurisdicionados. Chega-se mesmo a falar em um cenário 

de “vale-tudo institucional”311, no qual a Corte de Contas instaura processos declaradamente 

inquisitórios e faz valer suas decisões impositivamente a partir de justificativas de conveniência 

que estão para além do direito. Esse cenário inquisitorial está diretamente relacionado à 

opacidade dos deveres procedimentais e dos limites materiais do Tribunal. São recorrentes os 

trabalhos tratando da questão312. 

Não por acaso a literatura parece estar cada vez mais atenta à realidade da atuação da 

Corte de Contas brasileira, com uma gama de publicistas alertando para a perigosa ausência de 

segurança jurídica no controle da Administração Pública, reconhecido como “um controle 

público curandeiro, inspirado em voluntarismo pessoal”313. Inspirada nessa percepção, a Lei 

13.655/2018 foi promulgada com a finalidade de incluir “disposições sobre a segurança jurídica 

e a eficiência na criação e aplicação do direito público”. Seu propósito, em geral, é o de proteger 

o gestor de boa-fé e de estimular a inovação na gestão pública. 

Para os fins deste item, é interessante apenas perceber que a “nova LINDB” explicitou 

a existência de processos em três distintas esferas: a administrativa, a controladora, e a judicial, 

esta última referindo-se aos processos civis e penais. Para Luiz Lima, a esfera controladora 

“compreende o conjunto de processos de controle externo no âmbito dos Tribunais de Contas 

brasileiros, regidos por normas processuais próprias que os distinguem dos processos 

característicos das esferas judicial e administrativa”314. As distinções específicas da esfera 

controladora não são de todo claras. 

 
310 CLUNY, António. Responsabilidade Financeira e Tribunal de Contas: contributos para uma reflexão 

necessária. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 199. 
311 ROSILHO, André. MP de Contas e o controle da política. Jota, 01 de jul. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/3jVCYXZ. Acesso em 01 nov. 2020. 
312 Por exemplo: “O controle externo passa por um momento de reformulação, face à necessidade de adoção de 

um arcabouço processual e jurídico equânime, capaz de corporificar as premissas teóricas direcionadas à atividade 

de jurisdição de contas. A carência de uma sistematização teórica, aliada à ausência de um diploma normativo 

nacional, contribui para a dificuldade de uniformização das garantias procedimentais, abrindo um canal permissivo 

e propício a incertezas”. IOCKEN, Sabrina Nunes. Em busca da legitimidade da judicatura de contas. In: LIMA, 

Luiz Henrique (coord.). Tribunais de Contas: Temas Polêmicos: na visão de Ministros e Conselheiros 

Substitutos. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 213. 
313 SUNDFELD, Carlos Ari et al. Surpresa positiva do STF no julgamento da MP 966. Jota, 21 mai. 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3lcKcs0. Acesso em 07 nov. 2020. 
314 LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os tribunais de contas. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2019, p. 198. 
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Na visão de Lima315, o ordenamento constitucional impõe que determinados princípios 

e regras sejam observados tanto no processo judicial quanto no processo de controle externo. 

Dentre as exigências comuns, destaca: (i) os princípios da Administração Pública; (ii) os 

princípios do contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (iii) respeito 

ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada; (iv) o caráter personalíssimo das 

sanções; (v) inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos; (vi) garantia de razoável 

duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

De outro lado, o mesmo autor ainda pontua importantes especificidades no controle 

externo que diferem profundamente de outras esferas: (i) ausência de lide; (ii) inaplicabilidade 

da inércia de jurisdição; (iii) inversão do ônus da prova; (iv) não obrigatoriedade de 

intermediação por advogado; (v) inexistência de duplo grau de jurisdição; (vi) ausência de 

prova testemunhal; (vii) efeito da revelia; (viii) limites da coisa julgada. Tais considerações, 

por si, são merecedoras de longos debates. O que se pode extrair a nível de consenso básico é 

que a tratativa de processos de controle externo demanda cautela às suas características 

próprias, visto que na prática são apontados com frequência como muito distintos do processo 

judicial316. 

De todo o conjunto normativo que rege o TCU, o Regimento Interno é o diploma que 

dispõe sobre a organização processual da Corte de Contas de maneira mais minuciosa317. Os 

processos de controle externo são categorizados em: (1) processos de julgamento de contas dos 

gestores públicos; (2) processos de apreciação das contas do Presidente da República; (3) 

processos de apreciação de atos sujeitos a registro; (4) processos de consulta; (5) processos de 

fiscalização. 

Os três primeiros tipos de processo se referem à mais tradicional atribuição do TCU: 

a atribuição judicante, que atesta a conformidade da execução orçamentária às normas jurídicas. 

O julgamento e a apreciação das contas públicas são tratados genericamente através da alcunha 

processos de contas. Já a apreciação de atos sujeitos a registro se refere especificamente aos 

atos governamentais de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e 

pensões, que estão sujeitos a controle prévio pelo TCU, que também fiscalizará a conformidade 

legal de tais atos. 

 
315 LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os tribunais de contas. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2019, p. 198-199. Quanto às exigências constitucionais nos processos de controle externo, refere-

se a: CF, art. 37, caput; art. 5º, LV; art. 5º, XXXVI; art. 5º XLV; art. 5º, LVI; e art. 5º, LXXVIII. 
316 Sobre o tema, desenvolver na obra: LIMA, Luiz Henrique; SARQUIS, Alexandre (Org.). Processos de 

Controle Externo: estudos de Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019. 
317 RITCU, art.188 ao 265. Ver ainda a LOTCU em seu capítulo II, art. 36 ao 61. 
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Por sua vez, os processos de consulta podem ser iniciados por autoridades 

específicas318, que provocam o Plenário do Tribunal a responder a dúvidas sobre a aplicação de 

normas circunscritas a matéria contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. A resposta do 

Tribunal tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso 

concreto. A consulta é um instrumento em que o Tribunal interpreta o Direito (sem a 

definitividade do Judiciário) e impõe sua perspectiva através da normatização da questão, ainda 

que tenha um caráter um pouco mais orientador. 

Os processos de fiscalização tendem a ser mais complexos. Como já dito no item 

anterior, a Constituição Federal de 1988 introduziu uma dinâmica de fiscalização inédita. Até 

1988 a fiscalização estava restrita à matéria financeira e orçamentária, e era exercida mediante 

o controle de legalidade das contas públicas319. Após 1988 a nova redação constitucional 

alinhou-se à tendência gerencial que então permeava as Administrações Públicas de países 

membros da OCDE e acrescentou ao controle externo a fiscalização operacional e a aferição da 

legitimidade e da economicidade. Mas o que isso quer dizer exatamente? 

Como visto anteriormente (item 2.5), a nova fiscalização operacional se traduz na 

medição do atendimento das metas gerais contidas nas normas programáticas estabelecidas na 

Constituição. Assim, fiscalizar as operações do Estado significa avaliar o desempenho da 

Administração Pública no exercício de sua atividade-fim, avaliar o desempenho da execução 

de políticas públicas. A fiscalização operacional não toma como parâmetro de controle a 

aderência do objeto à legalidade orçamentária, e é por isso que agora foram inseridos novos 

parâmetros que alargam as possibilidades de avaliação. 

A despeito da desarticulação redacional do art. 70 da Constituição, o controle de 

legalidade orçamentária e o controle operacional das políticas públicas são duas dinâmicas de 

controle governamental com contornos completamente distintos, derivados de duas tradições 

com características díspares (ver item 2.2). Portanto, para melhor compreender os instrumentos 

de fiscalização disponíveis ao TCU, é preciso compreender como se desenvolvem cada uma 

dessas duas dinâmicas de controle. 

 
318 Presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal; 

Procurador-Geral da República; Advogado-Geral da União; Presidente de comissão do Congresso Nacional ou de 

suas casas; Presidentes de tribunais superiores; Ministros de Estado ou autoridades do Poder Executivo federal de 

nível hierárquico equivalente; Comandantes das Forças Armadas. Cf.: RITCU, art. 264. 
319 Constituição de 1967, art. 71 - A fiscalização financeira e orçamentária da União será exercida pelo Congresso 

Nacional através de controle externo, e dos sistemas de controle interno do Poder Executivo, instituídos por lei.§ 

1o O controle externo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas e compreenderá 

a apreciação das contas do Presidente da República, o desempenho das funções de auditoria financeira e 

orçamentária, e o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. 
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O controle de legalidade orçamentária é a mais tradicional atribuição do Tribunal de 

Contas brasileiro. Essa dinâmica de controle tem por objetivo verificar a legalidade dos atos de 

que resultem receita ou aplicação do Erário, a fidelidade na guarda de recursos públicos, a 

exatidão dos registros contábeis e a compatibilidade da execução físico-financeira dos 

programas de trabalho com os respectivos instrumentos de planejamento320. 

Aquilo que aqui é chamado de controle de legalidade da execução do orçamento 

engloba, portanto, a dimensão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do controle 

externo. Nessa dinâmica de controle busca-se aderência de contas, atos e contratos 

administrativos com a legislação específica responsável por disciplinar as despesas e receitas 

da Administração, i.e., a regularidade na execução do orçamento público. Como bem 

evidenciado pela doutrina, o art. 71 da Constituição Federal limita os juízos revestidos de 

autoridade ao controle da legalidade orçamentária321. 

A Corte de Contas fiscaliza as contas, atos e contratos administrativos individualmente 

considerados e aplica o método de subsunção normativa ao caso concreto com o objetivo 

específico de verificar a sua validade ou invalidade jurídica. O conjunto de fatores relevantes 

para aferir a legalidade tende a ser bastante restrito pelas normas e as decisões decorrentes têm 

caráter binário (válido/inválido)322. Como o controle de legalidade orçamentária visa a 

constituição ou desconstituição de direitos e deveres, deve estar estruturado a partir de regras 

processuais similares às constantes nos processos administrativo e judicial323. 

Já o controle operacional das políticas públicas diverge completamente de todas as 

premissas e consequências suscitadas para o controle de legalidade orçamentária. A fiscalização 

operacional se desenvolve sobre contas, atos e contratos considerados em conjunto, e não 

 
320 A definição consta originalmente na Resolução 206 de novembro de 1980, que disciplinava o exercício das 

auditorias e inspeções financeiras e orçamentárias pelo Tribunal de Contas. 
321 Ver o item 2.6. Segue nesse sentido a grande maioria da doutrina externa ao Tribunal. Ver o item 2.6. A título 

de exemplo: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Decisão do Tribunal de Contas 

da União consagra “indeferencia” à regulação. Consultor Jurídico, 17 ago. 2018. Disponível em: 

https://bit.ly/2JNtgKN. Acesso em 28 nov. 2020. Cf. também: FERNANDES, Rafael Pereira. Controle Externo 

da Atividade Administrativa de Fomento - um estudo das relações entre TCU e BNDES. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 114. 
322 “O controle de legalidade orçamentária, portanto, adstringe-se a um juízo esquemático, em que as premissas e 

as consequências do controle são previamente delimitadas em uma regra jurídica, incumbindo ao controlador 

interpretá-las e aferir a existência, no caso concreto, destas premissas. O juízo decorrente é binário, de invalidade 

ou validade, conformando-se a partir um universo estreito de razões, tendencialmente descontextualizadas e 

focadas exclusivamente no ato ou contrato controlados”. FERNANDES, Rafael Pereira. Controle Externo da 

Atividade Administrativa de Fomento - um estudo das relações entre TCU e BNDES. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 121. 
323 Desenvolver em: LIMA, Luiz Henrique. Anotações sobre a singularidade do processo de controle externo nos 

Tribunais de Contas: similaridades e distinções com o processo civil e penal. In: LIMA, Luiz Henrique; SARQUIS, 

Alexandre (Org.). Processos de Controle Externo: estudos de Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais 

de Contas. Belo Horizonte: Fórum, 2019. 
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somente de maneira individual. Isso porque o objeto de análise da fiscalização operacional é 

justamente a articulação de contas, atos e contratos para verificar se atendem aos objetivos 

determinados pelos programas governamentais. Na fiscalização operacional “a análise é menos 

focalizada no cotejo entre lei e ato, e mais voltada à aferição da relação entre metas, meios e 

resultados atingidos pelo programa governamental”324. Como o propósito é apreender 

fenômenos complexos e relações causais no plano dos fatos, a avaliação não é estritamente 

jurídica, e sim multidisciplinar. 

Para aferir o desempenho das políticas públicas a fiscalização operacional 

tradicionalmente toma como parâmetro a economicidade, a eficiência, a efetividade e a eficácia. 

Todos esses parâmetros de controle são dependentes de prévia delimitação contextual, i.e., não 

encontram definição objetiva na legislação. Dependem de metas e planos preestabelecidos, e 

de metodologias técnicas não-jurídicas para aferir as potencialidades e os impactos reais de 

determinada política pública. Sem recurso a essas técnicas não-jurídicas não seria possível 

estabelecer o conteúdo contextual do que seria uma política pública eficiente, efetiva ou eficaz. 

Ou seja, os conceitos econômicos que servem como parâmetros de controle da 

fiscalização operacional são conceitos relacionais abstratos, cuja delimitação semântica é 

construída a partir de variáveis técnicas que devem ser estabelecidas previamente para servir 

de referência posterior a cada plano concreto325. Há, portanto, a criação da própria metodologia 

delimitadora do conteúdo jurídico de tais conceitos técnicos não-jurídicos. 

A fiscalização operacional da Administração Pública se volta a uma medição 

qualitativa das atividades governamentais e pode ainda identificar as relações causais ou 

correlações associadas ao atingimento ou não atingimento dos resultados pretendidos. Com 

essas informações é possível construir sugestões para o aprimoramento da gestão pública. Esses 

dados partem de avaliações técnicas não-jurídicas, e por isso não indicam irregularidades ou 

ilegalidades passíveis de controle imediato e cogente. 

De fato, é possível que a fiscalização operacional incidentalmente identifique atos ou 

contratos eivados de antijuridicidade. Nesse caso, as informações produzidas no âmbito 

operacional precisarão ser encaminhadas a outras instâncias de controle mediante 

representação, ou, no caso de ilegalidades na execução do orçamento, remetidas a um processo 

 
324 FERNANDES, Rafael Pereira. Controle Externo da Atividade Administrativa de Fomento - um estudo das 

relações entre TCU e BNDES. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2020, p. 127. 
325 FERNANDES, Rafael Pereira. Controle Externo da Atividade Administrativa de Fomento - um estudo das 

relações entre TCU e BNDES. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2020, p. 130-132. 
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com rito próprio para a constituição ou desconstituição de direitos e deveres na Corte de 

Contas326. 

A mais importante consequência dessa diferenciação é que somente as fiscalizações 

de conformidade (regularidade jurídico-formal) são desenvolvidas de maneira suficientemente 

estável e objetiva, com observância do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório. 

Mais que isso, é somente na verificação da aderência do objeto fiscalizado à legalidade 

orçamentária é que o Tribunal de Contas pode emitir determinações revestidas de autoridade 

jurídica – e sempre dentro do âmbito de jurisdição contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial, nunca operacional. Isso significa que na hipótese de o TCU verificar qualquer 

possível irregularidade que esteja fora desse âmbito de jurisdição específica, deve então emitir 

recomendações e representar à entidade controladora apropriada. 

Já no âmbito das fiscalizações operacionais, que se desenvolvem a partir de avaliações 

extrajurídicas (p. ex., políticas ou econômicas), só é possível emitir recomendações. Se fosse o 

caso de as auditorias operacionais permitirem interferências impositivas, seria o cenário 

perfeito para o criticado “vale-tudo institucional” no qual os Tribunais de Contas poderiam 

capturar as escolhas administrativas e governar no lugar das instâncias democráticas a partir de 

suas próprias avaliações. Em verdade, a fiscalização operacional é um modelo de controle 

pensado para ser verdadeiramente pedagógico, e que expressa uma vertente de controle 

dialógico. Por isso, parte dos membros do próprio Tribunal de Contas reconhecem essa 

importante limitação: somente resulta em recomendações327. 

Compreendidas as duas dinâmicas de controle que integram o atual desenho 

institucional do Tribunal de Contas, passa-se à exposição dos instrumentos de controle 

disponíveis ao TCU. A Constituição prevê que a atribuição fiscalizatória do Tribunal pode ser 

desenvolvida por iniciativa própria ou por solicitação de órgão colegiado do Congresso 

Nacional. Além disso, o RITCU dispõe que as fiscalizações podem ser provocadas por 

representação das entidades legitimadas pelo Regimento Interno ou por denúncia de qualquer 

 
326 Rosilho, p. 316. 
327 “Ao realizar uma fiscalização, o Tribunal, caso encontre alguma impropriedade de natureza formal, poderá 

determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de corrigir a mencionada irregularidade. Pode, ainda, 

recomendar a adoção de providências quando verificadas oportunidades de melhoria de desempenho. A principal 

diferença entre determinar e recomendar é que a determinação será dirigida para corrigir aspectos vinculados do 

ato administrativo. A determinação obriga o responsável a adotar a medida alvitrada pela Corte de Contas, sob 

pena de aplicação de multa prevista no art. 58, § 1º da LOTCU. Já a recomendação é, geralmente, utilizada em 

matérias que sejam de ação discricionária do gestor, em que o Tribunal vislumbre oportunidade de melhoria de 

desempenho. O não cumprimento de recomendação não possibilita a aplicação de multa”. AGUIAR, Ubiratan; 

ALBUQUERQUE, Márcio; MEDEIROS, Paulo. A Administração Pública sob a perspectiva do controle 

externo. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 223. 
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cidadão, partido político, associação ou sindicato. Ou seja, o leque de agentes capazes de 

provocar a fiscalização do TCU é relativamente amplo. 

O RITCU elenca e os seguintes instrumentos de fiscalização que mobilizam a atuação 

do Tribunal, também entendidos como subcategorias de processos de controle externo: (a) 

representação; (b) denúncia; (c) levantamento; (d) acompanhamento; (e) monitoramento; (f) 

auditoria; (g) inspeção328. Esses instrumentos ou subcategorias de processo serão conceituados 

a partir de inspiração nas definições feitas pelo próprio TCU329 e por Aguiar e outros330. 

A representação e a denúncia são processos movidos por uma instituição, entidade ou 

cidadão comum quando comunicam alguma possível irregularidade e mobilizam o Tribunal. A 

maior parte das fiscalizações incidentes sobre licitações e contratações públicas, com 

subsequente julgamento administrativo, é iniciada através destes mecanismos. 

O levantamento é uma espécie de fiscalização preliminar, utilizado para conhecer a 

organização e o funcionamento das entidades auditadas e avaliar a viabilidade da realização de 

fiscalizações futuras. Por conter somente dados preliminares, não é indicado para realizar 

encaminhamentos que constituem ou desconstituem direitos. 

O acompanhamento é um instrumento utilizado para obter informações através das 

publicações dos órgãos oficiais e mediante consulta a sistemas informatizados adotados pela 

administração pública federal; através de expedientes e documentos solicitados pelo Tribunal 

ou colocados à sua disposição; e por visitas técnicas ou participações em eventos promovidos 

por órgãos e entidades da administração pública. Ou seja, no acompanhamento os métodos de 

fiscalização não envolvem verificações diretas na unidade física da entidade auditada. Uma vez 

que as informações são obtidas apenas por dados públicos, sistemas informacionais ou pelo 

envio de documentos ao Tribunal, o acompanhamento tende a ser uma fiscalização 

comparativamente menos invasiva aos olhos dos jurisdicionados. 

A inspeção é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para suprir 

omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias ou representações 

quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade de fatos da administração e de atos 

administrativos praticados por qualquer gestor público. Nesse sentido, a diferença entre a 

 
328 RITCU, art. 238 a 243. 
329 RITCU, art. 238 a 243; e Vocabulário de Controle Externo do TCU. Cf.: TCU. VCE - Vocabulário de Controle 

Externo do Tribunal de Contas da União. 3ª ed. Brasília: TCU, Instituto Serzedello Corrêa, Centro de 

Documentação, 2019. Disponível em: https://bit.ly/2Ua94Vt. 
330 AGUIAR, Ubiratan; ALBUQUERQUE, Márcio; MEDEIROS, Paulo. A Administração Pública sob a 

perspectiva do controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 222-223. 
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inspeção e a auditoria é que esta última é um processo autônomo e a primeira é um processo 

subsidiário. 

A auditoria é um processo que se pretende sistemático, documentado e independente, 

com a finalidade de se avaliar o mais objetivamente possível uma situação ou condição para 

determinar a extensão na qual os critérios aplicáveis são atendidos, obter evidências quanto a 

esse atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a um destinatário predeterminado. 

Nesse tipo de fiscalização há uma interação mais direta entre o Tribunal e o jurisdicionado, tal 

qual verificações nas sedes das instituições públicas e questionamentos diretos aos gestores 

públicos. 

Por fim, o monitoramento é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para 

verificar o cumprimento de suas deliberações e os resultados delas advindos. Na prática o TCU 

utiliza esse instrumento para realizar novas deliberações ou para reverter as anteriores 

expedidas sobre um caso em curso. 

Compreendidas as diferentes dinâmicas de controle e as subcategorias de processos 

que correm no TCU, é preciso chamar atenção para o fato de que o Tribunal trata essas 

diferenciações com pouco rigor. No entanto, ao se tratar do controle da execução do orçamento 

ou controle operacional existem implicações sobre as metodologias de fiscalizatórias e 

decisórias. O que está em questão é a definição das fronteiras do controle exercido pelo TCU – 

as possibilidades e os limites do controle externo. Como a hermenêutica dos artigos 70 e 71 não 

proporciona uma interpretação tão evidente, ainda há certa divergência na doutrina. 

Uma vez que a definição das fronteiras de atuação do TCU é essencial para 

compreender a interferência desse órgão no setor de mineração, o próximo item (item 2.6) 

apresentará em maior profundidade o embate doutrinário e os argumentos que sustentam a 

posição defendida neste trabalho a respeito das fronteiras do controle. 

 

 

2.6 Fronteiras do controle do Tribunal de Contas da União na dinâmica interinstitucional 

 

 

Este item tem por objetivo delimitar claramente as possibilidades e os limites de 

atuação do Tribunal de Contas da União quando no exercício de sua ampla missão de 

fiscalização da Administração Pública. Nesse sentido, entende-se necessário esclarecer a 

importância de se distinguir as duas dinâmicas de controle. Além disso, para ser 

verdadeiramente útil, não basta que a delimitação dos espaços de atuação do TCU seja feita de 
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maneira abstrata, individualizada e estática. Ao contrário, precisa esclarecer qual o exato papel 

da instituição na complexa dinâmica interinstitucional dos ambientes regulatórios, como mais 

recentemente a literatura vêm reconhecendo331. 

Dado que o TCU não paira em um vazio institucional, os espaços decisórios reservados 

às outras instituições acabam influenciando e modelando o próprio conteúdo e as fronteiras de 

sua atuação. Por isso, como bem pontuaram Pereira Neto, Lancieri e Adami332, é preciso que 

as análises sejam desenvolvidas com “um enfoque institucional dinâmico – no qual passa a ser 

relevante a compreensão da interação das (...) instituições e a delimitação do seu [respectivo] 

espaço de atuação”. É a este tipo de análise que o presente item se propõe. 

Ao se tratar da interação entre o TCU e a Administração Pública, é cada vez mais 

recorrente na doutrina uma nítida percepção de que o Tribunal se agigantou tanto em sua 

atuação que extrapolou e muito o desenho institucional que a Constituição previu, tornando-se 

disfuncional. Essa literatura333 sugere que a pretexto de proteger o Erário e combater a 

corrupção, o Tribunal se empenha para se impor como uma instância superior de decisão e 

revisão de qualquer assunto público, o que gera um intenso desequilíbrio institucional. Os 

próprios membros do TCU reconhecem esse movimento: 

[...] o Tribunal é muito forte. Ele é um órgão muito antigo e é muito respeitado. As 

pessoas têm um certo medo. Então, é muito difícil, só quem tem uma estatura muito 

elevada é que questiona. Logo, a tendência é essa aí, ir ampliando suas competências. 

Enquanto ninguém barrar, vai embora... É algo natural de qualquer instituição. Ainda 

mais em uma instituição forte, como o TCU.334 

 

 

Em síntese, entende-se que o desequilíbrio institucional acontece porque o Tribunal de 

Contas (i) extrapola suas competências constitucionais, entrando em tensão com os espaços 

decisórios de outras instituições; (ii) faz uso desmedido de seus poderes de sanção, o que resulta 

em uma cultura de controle pelo medo; (iii) subjuga as entidades controladas às suas 

 
331 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 118. PEREIRA NETO, Caio M.; LANCIERI, Filippo M.; ADAMI, Mateus P. O 

diálogo institucional das agências reguladoras com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário: uma proposta 

de sistematização. In: SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André (Org.). Direito da regulação e políticas 

públicas. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 150. 
332 PEREIRA NETO, Caio M.; LANCIERI, Filippo M.; ADAMI, Mateus P. O diálogo institucional das agências 

reguladoras com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário: uma proposta de sistematização. In: SUNDFELD, 

Carlos Ari; ROSILHO, André (Org.). Direito da regulação e políticas públicas. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 

150. 
333 Por todos, ver: JORDÃO, Eduardo et al. TCU: justiça administrativa?. Jota, 08 jan. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/39hWTPg. Acesso em 20 nov. 2020. O diagnóstico surgiu especialmente das análises de uma equipe 

de juristas da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV/SP) e da Sociedade Brasileira de 

Direito Público (SBPD) que compõem a equipe do “Observatório do TCU” e subscrevem o artigo indicado. 
334 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 110, nota 35. 
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interpretações e entendimentos, especialmente ao tratar as próprias recomendações como se 

fossem impositivas; (iv) hoje assume não mais a postura de controlador, mas sim a de cogestão 

administrativa, na medida em que as entidades controladas adquiriram a prática de consultar o 

TCU antes da tomada de decisão; (v) assumiu tanto protagonismo no ambiente regulatório que 

as entidades controladas passaram a contratar membros do TCU para posições de liderança com 

o intuito de condicionarem-se mais facilmente às expectativas do Tribunal335. 

O dilema institucional do controle externo se traduz na necessidade de se influir sobre 

a Administração sem substituir-se a ela. “Se o controlador for se mesclando ao gestor, 

desaparece o outro olhar, desaparece a posição crítica, e surge no lugar a partilha do poder, a 

gestão colegiada”336.  Nesse sentido, aponta-se que o Tribunal “estaria exercendo suas 

atividades de modo a invadir as competências dos entes administrativos para delimitar a 

maneira pela qual suas funções e políticas devem ser exercidas”337. Ou seja, mais do que prezar 

pelo cumprimento da legalidade da execução do orçamento, e pela avaliação do desempenho 

do Estado, agora o TCU estaria realizando interpretações voluntaristas sobre as mais diversas 

matérias e impondo-se sobre as instituições públicas que seriam originalmente competentes338. 

O uso desmedido de instrumentos coercitivos e sancionatórios sobre os agentes públicos é o 

principal facilitador deste cenário. 

A percepção majoritária dos agentes envolvidos em ambientes fiscalizados pelo TCU 

é a de que o controle externo encontra poucas balizas, o que gera insegurança jurídica e 

econômica339. Mais diretamente, causa “paralisia administrativa decorrente do receio de 

responsabilização pessoal dos agentes públicos que compõem as agências reguladoras tanto no 

nível técnico quanto diretivo”340, fenômeno já popularizado como “apagão de canetas”341, que 

 
335 JORDÃO, Eduardo. A expansão do TCU para dentro de entidades controladas. Jota, 17 set. 2019. Disponível 

em: https://bit.ly/3pZma6J. Acesso em 20 nov. 2020. 
336 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, SBDP, 2013, p. 195. 
337 FERNANDES, Rafael Pereira. Controle Externo da Atividade Administrativa de Fomento - um estudo das 

relações entre TCU e BNDES. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2020, p. 143. 
338 PEREIRA, Reneé. TCU Toma Lugar das Agências Reguladoras. O Estado de São Paulo, 25 abr. 2016. 

Disponível em: https://bit.ly/2J9AR6G. Acesso em 20 nov. 2020. 
339 VALENTE, Patrícia P.; MARTINS, Darcio G. TCU e regulação: Narciso acha feio o que não é espelho. Jota, 

28 out. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3m7qX3J. Acesso em 20 nov. 2020. 
340 VALENTE, Patrícia P.; MARTINS, Darcio G. TCU e regulação: Narciso acha feio o que não é espelho. Jota, 

28 out. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3m7qX3J. Acesso em 20 nov. 2020. 
341 TOMAZELLI, Indiana; FERNANDES, Adriana. AGU pede a TCU transição para destravar obras e resolver 

‘apagão de canetas’. O Estado de S. Paulo, 25 nov. 2020. Disponível em: https://bit.ly/2J9z81c. Acesso em 25 

nov. 2020. 
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onera o próprio destinatário do serviço público. A maior parte dos que são diretamente afetados 

pelas fiscalizações não sabe o que esperar do TCU. 

A opacidade dos limites do Tribunal permitiu a alguns de seus membros sustentarem 

que o controle externo pode se desenvolver de forma indistinta quanto aos parâmetros de 

legalidade, legitimidade e economicidade342. Seja no controle de conformidade ou no controle 

de desempenho. Seja em fiscalizações sobre matéria financeira (em sentido amplo) ou em 

fiscalizações sobre todas as demais matérias. O controle externo é, nesse viés, compreendido 

como uma competência monolítica que congrega a fiscalização conjunta de todos esses 

elementos. O resultado prático dessa interpretação é a transformação do TCU em uma 

superagência metarreguladora que combina controle de legalidade com controle operacional 

para ter poderes de controle total sobre qualquer ação ou programa do Estado343. 

Existem alguns exemplos na experiência internacional que com alguma criatividade 

poderiam se assimilar a superagências metarreguladoras. São conhecidas pela OCDE através 

da alcunha “Entidades de Supervisão Regulatória” (Regulatory Oversight Bodies), e seus 

desenhos institucionais variam de país para país344. Em geral, são instituições com forte 

compromisso político vinculadas às instâncias majoritárias. A missão dessas entidades é a de 

supervisionar, controlar e coordenar a atividade regulatória do Estado, impondo ônus de 

justificação para os atos ou omissões dos reguladores e questionando – ou em alguns casos 

vetando – as políticas das entidades que não cumprirem com os ônus pré-estabelecidos. 

As Entidades de Supervisão Regulatória (ESR) estão diretamente relacionadas aos 

programas governamentais de melhoria regulatória. Por isso, podem também fornecer 

orientação, treinamento e suporte para as entidades controladas, fomentando a expertise 

administrativa. Possuem um claro papel estabelecido na dinâmica institucional, e, 

principalmente, estão localizadas dentro da própria Administração Pública, funcionando como 

um controle interno, afeto às prioridades das instâncias democráticas. Ainda que as Entidades 

de Supervisão Regulatória exerçam atividades similares àquelas que o TCU tomou para si na 

 
342 FURTADO, Lucas Rocha. As Raízes da Corrupção no Brasil: estudo de casos e lições para o futuro. Belo 

Horizonte, Fórum, 2015, p. 84. GUERRA, Evandro Martins. Os Controles Externo e Interno da Administração 

Pública. 2ª Edição. Fórum, Belo Horizonte, 2007, p. 130. 
343 “O resultado é a criação de uma espécie de “controle total” pelo TCU. Todas as atividades da administração 

são controláveis pela Corte em qualquer das perspectivas indicadas pelo art. 70 da Constituição Federal (contábil, 

orçamentária, financeira, patrimonial e operacional) em qualquer dos parâmetros estabelecidos pelo mesmo artigo 

(legalidade, economicidade, legitimidade) e pelos outros mais designados pela Corte em seus normativos internos 

(eficiência, eficácia e efetividade)”. FERNANDES, Rafael Pereira. Controle Externo da Atividade 

Administrativa de Fomento - um estudo das relações entre TCU e BNDES. Dissertação (Mestrado em Direito) 

– Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 145. 
344 OCDE. Oversight Bodies for Regulatory Reform. Tunisia: OCDE, 2007. Disponível em: 

http://www.oecd.org/mena/governance/38403668.pdf . Acesso em 20 nov. 2020. 
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atualidade, entende-se que suas características fundamentais pouco se assemelham às desse 

Tribunal de controle externo345. 

Ainda assim, parte dos membros do próprio Tribunal de Contas tentam emplacar a 

ideia de que o TCU é o órgão com as “melhores condições potenciais para desenvolver uma 

visão sistêmica do modelo regulatório brasileiro”346 na medida em que possui “conhecimento 

técnico, imparcialidade política, acesso a informações atinentes à Administração Pública e 

estrutura administrativa organizada”347. Essa visão autoidealizada do TCU enquanto 

superagência metarreguladora em geral está atrelada à ideia já citada de que a competência 

fiscalizatória do TCU é ampla e monolítica, e por isso a Constituição o autorizaria a assinar 

prazo para a Administração Pública adotar providências sempre que for detectada qualquer 

ilegalidade, ineficiência, ilegitimidade ou antieconomicidade no ato administrativo348, ou, no 

limite, mesmo nos programas estatais. 

No entanto, essa leitura que mescla controle de conformidade e controle de 

desempenho com pouco ou nenhum rigor e a partir de parâmetros etéreos (e particularistas) 

resulta na possibilidade de controle total da Administração Pública. Isso oportuniza ao TCU 

que todo e qualquer ato ou atividade administrativa seja válido não somente se for aderente às 

normas, mas sim se houver anuência específica da percepção da Corte de Contas. Administrar 

seria mais do que atuar dentro espaços da lei: seria atuar dentro dos espaços escolhidos pelo 

TCU. 

O perigo dessa abordagem de controle geral se intensifica a partir do diagnóstico de 

que a própria Corte de Contas escolhe quais os seus limites de atuação. Como já mencionado, 

o TCU se utiliza da edição de atos normativos expedidos por ele mesmo para ampliar as 

fronteiras de sua atuação e prever a prática de atos de comando sobre terceiros349; além disso, 

firmou o entendimento de que compete a ele mesmo julgar as contas das pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado que causarem dano ao Erário, independentemente da coparticipação 

 
345 No mesmo sentido: Derbli, Ludimila Santos. O Tribunal de Contas da União e a indústria do petróleo: uma 

super agência reguladora em formação? Dissertação (mestrado) - Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação 

Getúlio Vargas, 2019, p. 99. 
346 ZYMLER, Benjamin. Direito administrativo e controle. 4ª ed. Fórum: Belo Horizonte, 2015, p. 203. 
347 RODRIGUES, Walton. O Controle da Regulação no Brasil. In: Revista do Tribunal de Contas da União, n. 

104, 2005, p. 15. 
348 Nesse sentido, cf.: VIEIRA, Marcia Cristina. O controle do tribunal de contas da união sobre os atos 

discricionários das agências reguladoras à luz dos princípios constitucionais. Monografia apresentada ao 

Instituto Serzedello Corrêa para a especialização em controle externo – área de regulação de serviços públicos 

concedidos. Brasília: ISC, 2004, p. 84. No sentido aqui descrito, a assinatura de prazo pressupõe que a discordância 

ou desobediência da Administração Pública implicará a emissão de atos de comando e a emissão de atos 

sancionatórios pelo TCU. 
349 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 354 e 368. 
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de servidor, empregado ou agente público350. Significa dizer que o TCU entendeu que não há a 

necessidade de se gerenciar bens ou dinheiros públicos para atrair sua intervenção. 

A perspectiva idealizada do TCU enquanto uma superagência metarreguladora que 

tudo pode tem sido cada vez mais frontalmente questionada nas últimas décadas. Já em 1996 

Luís Roberto Barroso351 identificou que não caberia ao Tribunal ao menos três tipos de atuação. 

A um, que não cabe determinar o registro de aposentadorias em termos diversos em que foi 

requerida e deferida pela Administração, uma vez que nessa matéria lhe cabe somente a 

apreciação binária de validade ou invalidade. A dois, que é inconstitucional a fruição do poder 

regulamentar geral e abstrato pelo TCU, uma vez que este só poderia estabelecer atos 

administrativos organizacionais internos, sem a produção de atos com efeitos geradores de 

direitos e obrigações para terceiros. A três, que o Tribunal é incompetente para invalidar ou 

sustar diretamente contrato celebrado pela Administração, posto que a Constituição estabeleceu 

um procedimento específico a ser previamente observado. 

Em 1999 Jorge Ulisses Jacoby352 defendeu que é imprescindível que o Tribunal de 

Contas observe o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, e que respeite a esfera 

decisória da Administração. Em seu artigo asseverou que o Tribunal deve abster-se de impor a 

criação de novos procedimentos ou tarefas habituais para os gestores públicos, especialmente 

nas atividades-fim da burocracia. Jacoby defendeu que só caberia ao Tribunal de Contas intervir 

na gestão pública para dar cumprimento ao princípio da legalidade, e fazia referência direta à 

matéria financeira353. Isso indica que nutria preocupação com a hipertrofia do controle externo 

sobre a gestão pública. Notava que existe um vetor fundamental para a ação legítima do 

controle: sua limitação pelo Direito. Seu artigo sugere que é preciso que o poder detenha o 

poder, ou caso contrário qualquer instituição tenderia ao abuso, ao arbítrio, e ao autoritarismo. 

Mesmo o controlador354. 

No ano 2000 o trabalho de Bruno Speck355 chamou atenção por seu pioneirismo em 

buscar jogar luz sobre o funcionamento geral e a dinâmica de controle do Tribunal de Contas. 

 
350 Acórdão 321/2019 – Plenário. 
351 BARROSO, Luis Roberto. Tribunal de Contas: algumas incompetências. RDA, v. 203, p. 138, jan./mar. 1996, 

p. 140. 
352 JACOBY, Jorge Ulisses. Os limites do poder fiscalizador do Tribunal de Contas do Estado. Revista de 

Informação Legislativa. Brasília a. 36 n. 142 abr./jun. 1999, p. 186-187. 
353 “Por exemplo: remeter ao tribunal relação dos ordenadores de despesa, com os dados...”.  JACOBY, Jorge 

Ulisses. Os limites do poder fiscalizador do Tribunal de Contas do Estado. Revista de Informação Legislativa. 

Brasília a. 36 n. 142 abr./jun. 1999, p. 187. 
354 JACOBY, Jorge Ulisses. Os limites do poder fiscalizador do Tribunal de Contas do Estado. Revista de 

Informação Legislativa. Brasília a. 36 n. 142 abr./jun. 1999, p. 187. 
355 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. 
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Speck identificou as duas principais tradições de auditagem governamental (ver item 2.2), que 

se traduziam (i) na comparação das normas legais com as aplicações reais dos recursos; (ii) na 

avaliação do desempenho das atividades do Estado. O primeiro tipo tem o objetivo de fomentar 

a responsabilização retrospectiva de irregularidades individuais, e o segundo a correção 

prospectiva de falhas estruturais. Como já visto, ambas foram incorporadas pelo TCU após a 

Constituição de 1988. 

Para Speck356, é somente a identificação de irregularidades financeiras em atos 

administrativos é que chama a atuação autônoma e imediata do TCU para responsabilizar 

agentes. Por outro lado, a apuração de problemas operacionais ou a identificação de 

responsabilidades sobre irregularidades alheias à irregularidade financeira (em sentido amplo) 

culmina com o encaminhamento de sugestões às autoridades competentes para sanar as áreas 

problemáticas. Em sua conclusão, o autor indica que a questão mais radical que pôde observar 

sobre o controle externo brasileiro é que manter as atribuições de responsabilização e de 

promoção do desempenho sob uma única instituição tem sido extremamente problemático. A 

organização e a lógica institucional tradicionalmente voltadas para a responsabilização 

prejudicam o desenvolvimento de atribuições verdadeiramente colaborativas. 

Já a partir de 2011 os publicistas Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara 

publicaram uma sequência de artigos357 que demonstravam o crescente interesse do TCU em 

controlar a Administração tanto pelo ângulo financeiro quanto pelo estritamente administrativo. 

Para esses autores, o Tribunal possui indiscutível importância, mas a ampliação de sua atuação 

passou a suscitar preocupações sobre até onde as normas jurídicas delimitaram suas 

prerrogativas de controle. Ao escrutinizar a fundo o desenho institucional do Tribunal de 

Contas, os autores concluíram que as possibilidades de fiscalização do Tribunal são muito 

amplas, e hoje os parâmetros de controle de fato vão além da regularidade formal. No entanto, 

 
356 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. 

110, 184-186 e 208. 
357 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Controle das contratações públicas pelos Tribunais de 

Contas. Revista de Direito Administrativo, 257/11-144, 2011. SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho 

Arruda. O TCU e a Regulação. In: FIGUEIREDO, Marcelo (Org.). Novos Rumos para o Direito Público – 

Reflexões em Homenagem à Professora Lúcia Vale Figueiredo. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 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, SBDP, 

2013. 
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o poder de intervenção direta do Tribunal é bastante circunscrito: “é que, embora sua faculdade 

de representar seja muito extensa, seu poder de comandar é bem restrito”358. 

Para Sundfeld e Câmara, a atuação administrativa em geral não se sujeita à revisão 

integral de legalidade por parte do TCU. Esta seria a prerrogativa do Judiciário. Ao Tribunal de 

Contas caberia somente a revisão impositiva de ilegalidades em matéria financeira, 

orçamentária, contábil ou patrimonial, o seu âmbito de jurisdição direta, e ainda assim com a 

possibilidade de recurso ao Judiciário. Nesse entendimento, embora o Tribunal detenha a 

prerrogativa de fazer fiscalizações em toda a Administração, só possui a capacidade de interferir 

quando identificar alguma irregularidade administrativa em relação “às leis que definem as 

práticas de contabilidade e finanças públicas, a correta execução do orçamento e a gestão do 

patrimônio público”359. Contestando posições em contrário360, os autores explicam que o 

advento da Constituição de 1988 apenas inseriu a fiscalização e a análise operacional da gestão 

pública, mas não autorizou o TCU como revisor geral da atividade administrativa361. 

O argumento desses autores está alinhado com a clara opção brasileira pelo sistema de 

jurisdição una, em oposição ao sistema francês de jurisdição administrativa. No Brasil optou-

se por não adotar instância administrativa como o Conselho de Estado, que é capaz de revisar 

e corrigir ilegalidades em toda e qualquer decisão administrativa362. Aqui, esta é uma 

prerrogativa judicial. Por isso, a ilegalidade identificada em matéria outra que não a financeira, 

orçamentária, contábil ou patrimonial gera ao TCU apenas o poder-dever de “representar a 

quem [for o titular do controle] de direito, sem impor diretamente deveres a quem quer que seja, 

inclusive porque nesse campo material não tem competência sequer para sancionar”363. Além 

disso, a fiscalização de todas as outras matérias administrativas, quando examinadas no âmbito 

 
358 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, SBDP, 2013, p. 182. 
359 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, SBDP, 2013, p. 183. 
360 FIDALGO, Carolina Barros. O Controle do TCU sobre as agências independentes: análise de alguns casos 

concretos e definição de possíveis limites. In: Regulação Jurídica do Setor Elétrico, t. II, Rio de Janeiro, Lumen 

Juris, 2011, p. 96, 99-100 e 109. 
361 Implicitamente, mas em sentido similar, cf.: “Pode, ainda, a Corte de Contas realizar, por iniciativa própria ou 

decorrente de solicitação do Congresso Nacional, auditorias nas agências reguladoras, para verificar a regularidade 

nas áreas contábil, financeira, patrimonial e orçamentária”. ZYMLER, Benjamin. O papel do Tribunal de Contas 

da União no controle das Agências Reguladoras. Fórum Administrativo ‐ FA, ano 2, n. 11, Belo Horizonte, jan. 

2002, p. 5 (versão digital). 
362 Sobre o tema, cf.: ALMEIDA, Fernando; ZAGO, Mariana. Controle das Políticas Públicas pelo Poder 

Judiciário: breves ideias a partir do modo de estruturação da jurisdição. In: SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, 

André (Orgs.). Direito da Regulação e Políticas Públicas. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 93. 
363 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, SBDP, 2013, p. 182-183. 
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da auditoria operacional, sequer toma como principal referência o cumprimento da legislação 

substantiva, mas sim o desempenho dos programas governamentais. 

Por sua vez, José Vicente de Mendonça elaborou um artigo em 2012 que lista a maioria 

dos argumentos favoráveis e contrários ao controle da atividade-fim das agências reguladoras 

por Tribunais de Contas e sugere um modelo teórico para estabelecer limites à intervenção do 

controle externo no Poder Executivo. Em conclusão, entendeu que todas as atividades das 

agências reguladoras estão inequivocamente abarcadas pela fiscalização das Cortes de Contas. 

No entanto, o controle sobre as atividades-meio incide de maneira ampla e irrestrita. Já sobre 

as atividades-fim, o autor sugere um princípio geral de autocontenção pelos Tribunais de 

Contas, com “fortíssima preferência prima facie pelas razões técnicas expendidas pela 

agência”364. Essa autocontenção poderá ser superada nas hipóteses de vícios procedimentais, 

de vícios de participação social, de clara e inequívoca omissão regulatória, ou de ilegalidade 

rigorosamente literal. 

A visão de José Vicente de Mendonça é compatível com o posicionamento do TCU 

no ordenamento enquanto uma superagência metarreguladora, especialmente em razão de ser 

admitir a possibilidade de o TCU atuar enquanto instância revisora de omissões, ilegalidades 

“literais” e vícios procedimentais ou participativos em todas as matérias na Administração 

Pública. É um argumento que propugna pela ampla competência de controle sobre as decisões 

regulatórias, mas que seja exercido com alguma deferência às agências. No entanto, quem 

avaliaria o grau de deferência que o regulador merece seria o próprio TCU, que permaneceria 

como instância última de controle. Se é verdade que membros do TCU se filiam a interpretações 

expansivas que maximizam seus poderes, não por acaso esse aporte teórico já foi utilizado em 

pesquisa co-titularizada pelo então Ministro do TCU Bruno Dantas365. 

Já em 2014 Eduardo Jordão publicou um artigo366 demonstrando que o contexto atual 

favorece a ampla intervenção do TCU sobre projetos de infraestrutura. Reconheceu que há um 

movimento de interpretação extensiva dos poderes do TCU dentre os operadores do direito, 

 
364 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, abr./jun. 2012, p. 157. 
365 DANTAS, B.; AREAL, G. R. E.; SABENÇA, S. Z. Controle externo da regulação: um estudo de caso da 

reabertura do Aeroporto da Pampulha. Revista Interesse Público, v. 21, n. 118, nov./dez. 2019. A citação de 

membro da cúpula do TCU segue a já citada sugestão da literatura de que os membros do Tribunal de Contas se 

filiam a interpretações expansivas, em um lento e constante processo que propende à hipertrofia do poder de 

superintendência do TCU. Cf. ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e 

instrumentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. Cf. também nota de número 87. 
366 JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados: controlador ou 

administrador?. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 209-230, 

out./dez. 2014. 
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capitaneado pelo próprio comportamento do Tribunal. Nesse contexto, o autor sustenta há uma 

clara subversão da sistemática temporal de controle. Ao menos nos últimos dez anos a prática 

têm sido a intervenção prévia do controle externo em editais de licitação, posto que o TCU 

entende que isso é conveniente para a sociedade e para o gestor público, ainda que não haja 

qualquer previsão constitucional ou legal autorizando esse comportamento367. Os gestores 

públicos têm sucumbido ao hábito de aguardar o posicionamento prévio do TCU movidos por 

um instinto de autopreservação contra a atuação sancionatória individualizada ou danos 

reputacionais advindos da alegação de irregularidades. O medo se alia à opacidade do 

conhecimento público sobre os limites e possibilidades de atuação do controle externo. 

O artigo de Jordão é um alerta para a subversão da sistemática de controle instaurada 

pelo Constituinte diante da cultura de controle pelo medo, da sobrevalorização das virtudes 

institucionais do TCU, e de questionáveis argumentos de conveniência social368. Essa subversão 

desconsidera os custos associados a esse comportamento não previsto no âmbito do Direito, e 

desconsidera que assim o TCU passa a modelar diretamente as contratações públicas como se 

gestor fosse. “Se há um risco de que o TCU esteja correto e que um dano se concretize, também 

há um risco de que o TCU esteja equivocado e que um projeto público relevante seja 

sobrestado”369 ou inadequadamente remodelado. 

O proposto é que somente o Direito pode autorizar que qualquer entendimento do TCU 

se sobreponha ao entendimento da Administração Pública. E para que isso ocorra o Direito 

estabeleceu uma sistemática de controle específica. Fora dessa sistemática, os gestores podem 

se sentir livres para discordar do TCU na modelagem de projetos de infraestrutura. Mas, como 

dito, o cenário dos últimos anos não incentivou a segurança jurídica para o gestor, e a prática é 

a de projetos consectários da chancela do TCU. 

 
367 Somente a Instrução Normativa 27/1998 expedida pelo próprio TCU, que inaugurou a sistemática de controle 

prévio em contratações públicas que envolverem desestatizações. 
368 “Hoje são quatro os grandes truísmos que embasam a cultura do controle: (1) quanto maior a margem de 

liberdade conferida aos gestores públicos para atuar (discricionariedade), maior o risco de corrupção; (2) quanto 

maior a incidência de controles, maior a certeza de que a Administração atue dentro dos quadrantes da legalidade; 

(3) instituições de controle fortes, dotadas de irrestrita independência funcional e avantajados recursos, barram a 

corrupção; (4) a corrupção na máquina pública é contida por meio de punições exemplares: é o efeito simbólico 

de sanções pesadas que constrange novas práticas delitivas e infracionais públicas. (...) Todavia, qualquer uma 

dessas quatro afirmações carece de comprovação empírica quanto à efetividade da promessa, bem como à análise 

de custo-benefício sobre alocação de recursos públicos. E, lembremos, controle custa”. MARQUES NETO, 

Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi. Os sete impasses do controle da Administração Pública. In: 

PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani (orgs.). Controle da Administração Pública. Belo 

Horizonte: Fórum, 2017, p. 30-31. 
369 JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados: controlador ou 

administrador?. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 209-230, 

out./dez. 2014, p. 227. 
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As sucessivas denúncias das tentativas de agigantamento do Tribunal de Contas deram 

causa à proliferação de perspectivas céticas na academia quanto às possibilidades de 

intervenção direta do controle externo. Nos anos mais recentes pesquisadores passaram realizar 

verificações empíricas sobre a atuação da Corte, contrastando o plano normativo com o plano 

descritivo, com o objetivo de escrutinizar como ocorre o controle no plano dos fatos370. 

Nesse sentido, André Rosilho e Vera Monteiro publicaram uma pesquisa371 sobre 

como o TCU interpreta a autonomia especial conferida por lei às agências reguladoras, posto 

que essa autonomia significaria uma limitação à própria competência da Corte de Contas para 

interferir na dinâmica do setor regulado pela agência. O artigo elaborou três constatações 

principais: (i) o TCU reconhece que não pode interferir em certas atividades realizadas pelas 

agências, posto que reservadas às escolhas administrativas; (ii) apesar disso, a atuação concreta 

do TCU não condiz com o discurso limitador da interferência; (iii) o TCU se vê como 

importante ator no aprimoramento da regulação no Brasil. 

No caso372 que se tornou referência para compreender como o TCU enxerga seus 

limites abstratos da atuação, o órgão de controle fez questão de asseverar que não possui dúvida 

de que pode controlar as atividades-meio das agências reguladoras. Licitações e concessões de 

vantagens salariais, por exemplo, estariam claramente dentro do seu âmbito de jurisdição 

financeira. No entanto, no que concerne às atividades finalísticas das agências reguladoras, o 

TCU entendeu em abstrato que “não pode substituir o órgão regulador, sob pena de atuar de 

forma contrária à Constituição Federal”. 

Por essas razões, o relator do caso expôs que a atuação do Tribunal deve ser sempre 

um controle de segunda-ordem, incidindo sempre sobre as agências, mas nunca diretamente 

sobre o jogo regulatório em si mesmo considerado. Apesar do discurso deferente, foram 

arroladas diversas razões que supostamente autorizariam o controle das atividades finalísticas 

 
370 Nessa perspectiva mais cética, pode-se citar a título de exemplo a agenda de pesquisa do Grupo Público, 

organizado no âmbito da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) em colaboração 

com a Sociedade Brasileira de Direito Público - SBDP, que desenvolve o projeto “Observatório do TCU”. 

Disponível em: https://bit.ly/2VC9VwE. Acesso em 28 nov. 2020. Em sentido diverso, mais otimista quanto ao 

controle, uma das primeiras pesquisas empíricas identificadas é: MENEZES, Monique. O Tribunal de Contas da 

União, controle horizontal de agências reguladoras e impacto sobre usuários dos serviços. Rev. Sociol. Polít., 

Curitiba, v. 20, n. 43, p. 107-125, out. 2012. 
371 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. Direito da infraestrutura. 

São Paulo: Saraiva, 2017, v. 2. 
372 Acórdão 1.703/2004 – P. 



 

 

125 

das agências373. Em síntese, esvaziou-se a necessidade de o controle ser de segunda-ordem: 

uma miríade de razões autorizaria o TCU a se sobrepor. 

Ainda assim, o voto insistiu que no passado o TCU indevidamente exerceu funções 

típicas de órgão regulador, particularmente quando as agências não dispunham das condições 

materiais para exercer suas atribuições. Mas, continuou, esse comportamento do órgão de 

controle externo não se justifica, posto que contribui para o incremento da incerteza 

jurisdicional. E assim termina o trecho: “assim, entendo que, daqui por diante, o TCU deve 

procurar restringir sua atuação de forma a adequá-la aos parâmetros constitucionais e 

legais”374. Ou seja, o TCU reconheceu, a partir de análise retrospectiva, que sua própria atuação 

expansiva feriu os parâmetros jurídicos. 

Em suma, os autores identificaram que o TCU reconhece para si alguns limites de 

atuação, e os trata como limites constitucionais. Apenas não os respeita em concreto, mesmo 

que sejam limites bem generosos. Mais que isso, o Tribunal utiliza-se de teorias ampliativas do 

controle375 desenvolvidas no âmbito do controle jurisdicional da Administração Pública para 

interferir nas esferas decisórias reservadas ao gestor público. Isso provavelmente porque o TCU 

se enxerga como uma instituição responsável não apenas pelo aprimoramento mediato da gestão 

pública, mas também como responsável por suprir de maneira imediata as falhas 

administrativas e evitar maiores transtornos sociais. Na expressão utilizada por este trabalho, 

se vê como verdadeira superagência metarreguladora. 

A postura altamente interventora da Corte de Contas hoje já ganha mesmo a alcunha 

de “ativismo de contas”, em alusão ao muito debatido ativismo judicial. O ativismo de contas 

não é uma postura unanimemente reprovada, posto que foi identificado um trabalho teórico que 

o considera possível e mesmo necessário. É José Ricardo Castro376 quem defende o exercício 

expansivo e coercitivo do já amplo rol de funções do controle externo, renegando ao segundo 

plano a importância da atuação colaborativa. Todavia, a abordagem de Castro fora 

eminentemente teórica e zetética, pouco explorando a importância da dogmática jurídica para 

a delimitação das possibilidades e limites de operação legítima das instituições públicas. Além 

 
373 Para o relator, o controle pode incidir sobre as atividades finalísticas em razão: (1) do dever constitucional de 

examinar a legalidade, a eficiência e a economicidade das agências; (2) da possibilidade de emitir pareceres 

técnicos bem fundamentados para esclarecer questões controvertidas da regulação; (3) da análise de quaisquer atos 

do Estado decorrente do princípio da eficiência insculpido no art. 37; (4) da necessidade do controle externo ter 

tanto enfoque na conformidade quanto na performance; (5) da necessidade do controle externo recolher e processar 

informações da atuação das agências e divulga-las ao público para facilitar o controle social. Esvaziou-se a 

necessidade do controle ser de segunda-ordem. 
374 Acórdão 1.703/2004 – P. 
375 Tais quais a teoria dos elementos do ato administrativo e o controle de proporcionalidade e razoabilidade. 
376 CASTRO, José Ricardo Parreira de. Ativismo de Contas – Controle das Políticas Públicas pelos Tribunais 

de Contas. Rio de Janeiro: Jam Jurídica, 2015. Em especial, conferir a conclusão do livro. 
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disso, a presente dissertação não foi capaz de identificar trabalhos empíricos com indicadores 

que sustentassem os argumentos teóricos em prol do ativismo de contas. Os custos do ativismo 

de contas foram ignorados. 

Em contraste, recentemente Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara voltaram 

a defender que a ampliação de competências do TCU sem base normativa não significa um 

simples problema dogmático formal377. Ao analisar um caso recente de autoproclamação de 

competência, os autores alertam que a inexistência de disposições constitucionais ou legais que 

autorizem expressamente o TCU a atuar significa ausência de respaldo democrático, posto que 

não há anuência das instituições responsáveis por modelar o exercício do poder. O fenômeno 

que se observa hoje no TCU, portanto, é a autoproclamação antidemocrática de competências 

altamente interventivas na esfera dos indivíduos. É uma atuação ilegítima e antijurídica, ainda 

que fundamentada em uma retórica de conveniência social relacionada à concretização de 

direitos fundamentais. 

Nessa perspectiva, André Rosilho378 preocupou-se em construir a mais abrangente 

obra identificada sobre as possibilidades e limites de atuação do TCU – no sentido de quais 

possibilidades e limites foram legitimados pela chancela dos órgãos democráticos. As 

conclusões acabaram reafirmando as críticas de Sundfeld e Câmara. De fato, observou-se que 

o movimento constituinte ampliou as atribuições do controle externo, mas não transformou o 

TCU em instância de revisão geral da Administração Pública. Foi um Tribunal desenhado para 

deter jurisdição direta circunscrita ao exame da legalidade da execução do orçamento, ao passo 

que a nova autorização genérica para realizar fiscalização operacional em verdade está adstrita 

ao âmbito de jurisdição indireta. 

Interpretar a Constituição de maneira diversa permitiria não apenas a fiscalização e 

avaliação do mérito das decisões administrativas, mas também a interferência impositiva por 

parte do TCU no mérito de todas as matérias administrativas, o que abre espaço para a 

subversão do sistema de governo desenhado pelo Parlamento. Ainda que o diagnóstico pareça 

um pouco radical, os recentes estudos empíricos no tema379 comprovam o prognóstico de que 

 
377 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Limites da jurisdição dos tribunais de contas sobre 

particulares. Revista Justiça do Direito, v. 33, n. 2, mai./ago. 2019, p. 218. 
378 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2019. 
379 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de; REHEM, Danilo; MERLOTTO, 

Nara; GABRIEL, Yasser. Reputação institucional e o controle das Agências Reguladoras pelo TCU. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 278, n. 2, p. 37-70, maio/ago. 2019. Conferir também: “O presente 

artigo foi elaborado ao longo do segundo semestre de 2019 por alunos mestrandos em Direito da Regulação da 

Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, no âmbito de atividade supervisionada que 
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o TCU se utilizaria desse espaço interpretativo para efetivamente substituir o Poder Executivo 

na condução das atividades administrativas. 

Cabe noticiar algumas das constatações sobre tais pesquisas que buscaram verificar se 

há efetivamente o deslocamento de competências decisórias da esfera administrativa para a 

esfera controladora. A um, notou-se que a auditoria operacional de iniciativa própria tem sido 

o mecanismo mais utilizado pelo TCU para controlar a regulação. A dois, que apesar do 

discurso institucional expressar que “cabe ao TCU fiscalizar a atuação do ente regulador, e não 

regular o mercado”380, o que ocorre na prática é a substituição do regulador. A três, que, na 

prática, o TCU trata as suas determinações e recomendações como se fungíveis fossem. 

Qualquer que seja a fiscalização, o TCU irá interferir caso julgue oportuno381. A quatro, que 

não há um diálogo efetivo nas relações de controle externo, mas mera obediência das agências 

aos argumentos do TCU382. 

Além disso, o Grupo de Pesquisa denominado “Agências Reguladoras e Controle 

Externo” da FGV Direito Rio se voltou a compreender a amplitude que o TCU dá ao controle 

operacional e o nível de deferência às escolhas regulatórias. Em conclusão, identificou-se que 

o TCU maneja um discurso deferente, reconhecendo que há um espaço reservado às decisões 

discricionárias do regulador. Mas trata-se de discurso meramente retórico. Na prática, 

confirmou-se que o TCU utiliza as auditorias operacionais para adentrar profundamente no 

mérito das decisões regulatórias alheias à matéria financeira. E o resultado dessas fiscalizações 

 
consistiu em Grupo de Pesquisa acerca do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União sobre as 

Agências Reguladoras, que foi coordenado pelo então Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Professor 

Doutor Bruno Dantas”. PAIVA, Juliana; MIRA, Leonardo; CUNHA, Marcella; VIANNA E SILVA, Maria 

Eduarda. Tribunal de contas da União e Agências Reguladoras: um estudo empírico sobre a amplitude do controle 

operacional. Artigo ainda inédito. Ver ainda: SABENÇA, Sandro Zachariades. O TCU e o controle operacional 

das agências reguladoras: uma análise empírica. Dissertação (mestrado) - Escola de Direito do Rio de Janeiro da 

Fundação Getulio Vargas, 2019. 
380 SEFID-TCU apud MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de; REHEM, Danilo; 

MERLOTTO, Nara; GABRIEL, Yasser. Reputação institucional e o controle das Agências Reguladoras pelo TCU. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 278, n. 2, p. 37-70, maio/ago. 2019, p. 46. 
381 “Outros pontos que chamam a atenção são a fungibilidade dos instrumentos ‘recomendação’ e ‘determinação’. 

Os casos analisados consistiam de representações, acompanhamentos de outorga, prestações de contas e 

desdobramentos, além de diversos tipos de auditoria: de qualidade, de conformidade e operacional. Não importa 

o A diferença parece mais como o caso se inicia do que sua decisão. Ademais, citadas no parágrafo anterior, elas 

aparecem sob a forma de que se deve dar ciência à agência de que a metodologia apresenta fragilidades; 

recomenda-se o desenvolvimento de metodologia; e determina que se elabore normativos. Em suma, uma 

recomendação pode se distinguir de uma determinação apenas pelo seu próprio verbo”. MARQUES NETO, 

Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de; REHEM, Danilo; MERLOTTO, Nara; GABRIEL, Yasser. 

Reputação institucional e o controle das Agências Reguladoras pelo TCU. Revista de Direito Administrativo, 

Rio de Janeiro, v. 278, n. 2, p. 37-70, maio/ago. 2019, p. 50. 
382 Salvo a ANEEL. 
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operacionais é, em mais da metade dos casos avaliados, uma postura de intervenção coercitiva 

e imediata, culminando em baixa deferência às escolhas do regulador383. 

Em verdade, a posição defendida nesta dissertação se alinha com Sundfeld, Câmara e 

Rosilho e defende que não há nem que se falar em deferência384 às escolhas do regulador quando 

não se tratar de exame de legalidade em matéria contábil, financeira, orçamentária ou 

patrimonial. Fora desse âmbito de jurisdição direta, não há sequer competência do TCU para 

interferir imediatamente nas questões por ele apuradas, de modo que não pode constituir ou 

desconstituir direitos e deveres para o gestor público. Quando não se tratar de matéria sujeita à 

jurisdição direta do TCU há apenas a ampla possibilidade de fiscalização operacional, com 

consequente produção de relatórios, recomendações e representações às instâncias de controle 

apropriadas.  

Adicionalmente, cite-se ainda que o mapeamento das auditorias operacionais 

exercidos sobre as agências reguladoras385 tornou claro que o TCU emite determinações sem 

sequer mencionar o dispositivo legal infringido, o que “pode sugerir que o TCU vem se 

desincumbindo da obrigação de se vincular à lei”386. Por essas razões, os dados empíricos 

sugerem que o TCU de fato atua nos moldes denunciados pela doutrina, como instância de 

revisão geral da atividade regulatória, e a partir de critérios particularistas e etéreos. 

Essa problemática já foi enfrentada diretamente pelos canais institucionais do TCU. 

Durante a consulta pública de 2019 para a elaboração do novo “Manual de Auditoria 

Operacional” (4ª edição) foi possível perceber que o Tribunal tratou as determinações e 

recomendações de maneira indistinta na minuta submetida à apreciação, não demonstrando 

qualquer limitação específica para a emissão de comandos no âmbito da fiscalização 

operacional, ao passo que também deixou de explicitar o caráter eminentemente colaborativo 

desse instrumento. Dito de outro modo, “na nova versão do manual, o TCU parece ver como 

natural a emissão de comandos à administração no âmbito de fiscalização operacional”387. 

 
383 PAIVA, Juliana; MIRA, Leonardo; CUNHA, Marcella; VIANNA E SILVA, Maria Eduarda. Tribunal de contas 

da União e Agências Reguladoras: um estudo empírico sobre a amplitude do controle operacional. Artigo ainda 

inédito. 
384 Deferência é um vocábulo geralmente utilizado para o controle judicial, quando há a inequívoca possibilidade 

de interferência, mas o julgador adota uma postura de autocontenção. No entanto, aqui defende-se que não é esse 

o caso. 
385 SABENÇA, Sandro Zachariades. O TCU e o controle operacional das agências reguladoras: uma análise 

empírica. Dissertação (mestrado) - Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2019. 
386 SABENÇA, Sandro Zachariades. O TCU e o controle operacional das agências reguladoras: uma análise 

empírica. Dissertação (mestrado) - Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2019, p. 157. 
387 TRISTÃO, Conrado. TCU: órgão de controle externo ou revisor geral da administração? Jota, 14 set. 2019. 

Disponível em: https://bit.ly/3om9q8K. Acesso em 28 nov. 2020. 
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Em verdade, não há nada de natural ou banal na emissão de determinações como 

resultado de fiscalizações operacionais. A fiscalização operacional opera a partir de lógica 

radicalmente distinta da tradicional subsunção das normas jurídicas aos fatos, posto que 

depende de conceitos relacionais para metrificar o desempenho da ação estatal (ver item 2.5). 

Nesse tipo de avaliação, o próprio Tribunal cria o conteúdo dos parâmetros de controle a partir 

de uma métrica própria, contextual. E, como bem observado por Rafael Fernandes: 

Por serem conceitos abstratos, relacionais e vinculados à medição qualitativa da ação 

pública, estes admitem distintos graus de cumprimento pela administração, sem que 

estes distintos graus de performance se confundam com algum tipo de irregularidade 

capaz de paralisar a política ou de determinar a aplicação de penalidades ao gestor.388 

 

 

Isso significa, ao fim, que o TCU poderia comandar a Administração Pública a partir 

do seu juízo de valor do que seja mais eficiente, mais econômico, mais eficaz, etc. Poderia 

comandar toda a Administração a partir do que considerasse melhor. Não um controlador 

externo, mas sim um verdadeiro metarregulador – um gestor de última instância. Cientes da 

inconsistência dessa abordagem, o grupo de pesquisadores que integram o Observatório do 

TCU encaminhou à consulta pública um estudo comparativo com os casos dos Tribunais de 

Contas da Itália, Bélgica e França, que foram fonte primária para a instauração do órgão 

brasileiro389. 

O estudo demonstra que nenhum desses países faz uso de determinações na 

fiscalização operacional, o que levou os pesquisadores a questionar se é uma prática natural ou 

positiva, e que deva ser mantida. Mesmo sem lei especificando os limites da auditoria 

operacional, os próprios Tribunais afastaram a intervenção imediata e coercitiva sobre os 

gestores. E em todos os três países havia a preocupação em se preservar o espaço decisório do 

gestor público, evitando-se que o Tribunal de Contas assuma as rédeas da atividade 

administrativa. O estudo não parece ter impactado significativamente ao TCU, posto que o 

Manual seguiu para publicação sem aperfeiçoamentos significativos nesse ponto390. A situação 

sugere que o TCU evitará limitar suas possibilidades de controle. 

 
388 FERNANDES, Rafael Pereira. Controle Externo da Atividade Administrativa de Fomento - um estudo das 

relações entre TCU e BNDES. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2020, p. 132. 
389 TRISTÃO, Conrado. TCU: órgão de controle externo ou revisor geral da administração? Jota, 14 set. 2019. 

Disponível em: https://bit.ly/3om9q8K. Acesso em 28 nov. 2020. 
390 Brasil. Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria Operacional. 4ª ed. Brasília: TCU, Secretaria de 

Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec), 2020. Disponível em: https://bit.ly/2VBK22s. 
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Ao mesmo tempo em que a consulta pública do Manual de Auditoria Operacional 

estava aberta, um artigo391 cotitularizado pelo então Ministro do TCU Bruno Dantas defendeu 

um maior poder intervencionista para o TCU na fiscalização operacional. No artigo 

argumentou-se que a competência para realizar fiscalizações operacionais implica 

necessariamente na possibilidade implícita de se tomar medidas que corrijam e reequilibrem as 

questões operacionais – em outras palavras, todas as questões administrativas. Ainda nos 

dizeres dos autores, a doutrina especializada em Direito da Regulação tem considerado possível 

(1) a expedição de determinações em fiscalização operacional e (2) a expedição de multa a 

diretores de agências reguladoras quando o TCU entender que tais diretores não regularam 

adequadamente392. 

Curiosamente, a primeira fonte citada referente à “doutrina especializada em Direito 

da Regulação” que legitima o entender de Dantas e Gomes é um pequeno trecho de artigo virtual 

publicado por Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas que, em verdade, 

está defendendo justamente o oposto. A leitura é cristalina: Marques Neto e Freitas citam entre 

aspas o acórdão do TCU para então passar todo o restante do artigo considerando 

inconstitucionais as determinações em fiscalização operacional. Mas o artigo de Dantas e 

Gomes citou o acórdão do TCU como se fosse a visão defendida pelos autores. Para tornar mais 

claro, opta-se pela transcrição integral do defendido por Marques Neto e Freitas: 

Temos que tal entendimento não se sustenta. A uma, na medida em que as 

competências dos tribunais de contas, de acordo com a Constituição, dizem respeito 

à expedição de atos de correção de ilegalidades e de sustação de atos administrativos, 

ambas relacionadas à atuação financeira dos órgãos e das entidades do poder público 

(artigo 71, IX e X, da CRFB). Por essa razão, as cortes de contas não poderiam se 

imiscuir em decisões de entidades públicas para além desse aspecto. Tanto assim é 

que, quando a carta constitucional quis conferir tal competência a determinada 

entidade, o fez expressamente, a exemplo do que se passa com o Conselho Nacional 

de Justiça, que tem a competência para rever as decisões dos órgãos sujeitos à sua 

jurisdição.393 (Ênfases do original). 

 

 

Por sua vez, a segunda fonte citada da “doutrina especializada em Direito da 

Regulação” que supostamente considera possível a expedição de multa quando o TCU entender 

 
391 DANTAS, Bruno; GOMES, Valdecyr Maciel. A governança nas agências reguladoras: uma proposta para o 

caso de vacância. Revista de Informação Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 56, n. 222, p. 11-31, abr./jun. 2019. 
392 DANTAS, Bruno; GOMES, Valdecyr Maciel. A governança nas agências reguladoras: uma proposta para o 

caso de vacância. Revista de Informação Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 56, n. 222, p. 11-31, abr./jun. 2019, 

p. 13-14. 
393 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Decisão do Tribunal de Contas da União 

consagra “indeferencia” à regulação. Consultor Jurídico, 17 ago. 2018. Disponível em: https://bit.ly/2JNtgKN. 

Acesso em 28 nov. 2020. 
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que diretores não regularam adequadamente é, na verdade, mera notícia jornalística de um único 

parágrafo que reproduz os dizeres de acórdão do TCU394. 

Ou seja, ao fazer referência expressa à doutrina especializada de Direito Regulatório, 

os autores em verdade referenciaram: (1) entendimentos completamente contrários aos que 

tentavam emplacar; e (2) matéria jornalística sem análise jurídica relevante. Ainda assim, o 

artigo sustenta, sem provas, que a doutrina especializada possui essas visões, e que a leitura 

ampliativa do poder interventor do TCU tem prevalecido395. Ou as referências expressas à 

doutrina especializada foram realizadas com desatenção, ou os autores não conseguiram 

identificar análises jurídicas que ratificassem a leitura ampliativa do poder de intervenção do 

TCU nas fiscalizações operacionais. De todo modo, é preciso atenção para que a reprodução 

irrefletida ou desvirtuada de referências não legitime posicionamentos que não encontram coro 

senão dentro do próprio Tribunal. Esta dissertação é mais uma que entende que Tribunal de 

Contas não foi desenhado para exercer o controle geral do Estado. 

 

 

*** 

 

 

O Capítulo 2 buscou construir um marco teórico suficientemente denso para explicitar 

os limites e as possibilidades de interferência e colaboração do controle externo do Estado. O 

item 2.1 demonstrou os fundamentos teóricos que justificam o controle externo; e que não se 

esgotam em mecanismos de controle coercitivo – ao contrário, tendem a se tornar patológicos 

na hipótese de sobrecarga de accountability. O item 2.2 identificou os dois principais modelos 

de ISA que influenciaram o Brasil, e expressou que as dinâmicas de controle eram radicalmente 

diferentes. O item 2.3 identificou as características históricas do TCU, e que até 1988 este 

privilegiou o controle de conformidade jurídica da execução do orçamento. O item 2.4 explorou 

a revolução trazida pela CF/1988 com a fiscalização de desempenho. O item 2.5 explorou como 

 
394 PUPO, Fábio. TCU multa direção da Antaq e determina mudança de tarifa. Valor Econômico, 26 jul. 2018. 

Disponível em: https://bit.ly/3orkpxH. Acesso em 28 nov. 2020. 
395 O artigo de Dantas e Gomes cita ainda uma única decisão de 2003 do Supremo que tratava especificamente de 

medidas cautelares no TCU para oportunamente defender que toda e qualquer visão ampliativa do poder de 

controle do TCU, inclusive a expedição de determinações em fiscalizações operacionais, têm prevalecido. Essa 

leitura parece pouco refletida, posto que estão em discussão institutos completamente distintos. Para conferir a 

decisão que tratava de medidas cautelares, cf.: Supremo Tribunal Federal (Plenário). Mandado de Segurança 

24.510-7/DF. Procedimento licitatório. Impugnação. Competência do TCU. Cautelares. Contraditório. Ausência 

de instrução. 1 – Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e 

podem impugná-lo administrativamente ou judicialmente [...]. Relatora: Min. Ellen Gracie, 19 de novembro de 

2003. 
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o TCU se organiza para instrumentalizar estas duas modalidades de controle. O item 2.6 

explorou os riscos associados à ampliação das prerrogativas de controle do TCU. A conclusão 

é de que a leitura ampliativa do poder interventor do TCU é uma visão que sobrevaloriza as 

funções coercitivas do controle externo e subvaloriza as funções de orientar e de representar às 

instâncias controladoras que verdadeiramente detém capacidade jurídica e institucional para 

tanto. É uma visão com aparentes efeitos positivos, mas disfuncional e patológica. Mais que 

isso, essa leitura tem como consequência a autorização de comportamentos antijurídicos e a 

subversão do próprio sistema democrático de governo. 
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3 A INTERFERÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA REGULAÇÃO 

MINERÁRIA 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo mapear e analisar criticamente a atuação do 

Tribunal de Contas da União sobre as entidades reguladoras do setor de mineração. De fato, 

está em curso uma mudança de paradigma no estudo do Direito Público, sendo possível 

constatar certa inclinação pragmática na agenda acadêmica, que se volta ao funcionamento real 

das instituições396. Seguindo esta inclinação, a pesquisa buscará compreender se existe uma 

disjunção entre as prescrições delineadas pelas normas e pela literatura jurídica, de um lado, e 

o comportamento real do Tribunal, de outro. 

As possibilidades e os limites de controle do TCU foram normativamente 

estabelecidos nas duas seções anteriores. Agora, a presente dissertação se ocupará da análise 

crítica do plano descritivo à luz do marco teórico estabelecido. Considerando-se as recorrentes 

constatações na literatura sobre a interferência indevida do TCU no espaço reservado às 

decisões das entidades reguladoras, a hipótese inicial é a de que o Tribunal também vem se 

projetando indevidamente sobre o locus institucional da entidade responsável por regular o setor 

de mineração. Em outros termos, a hipótese inicial a ser testada é de que o TCU estaria, na 

prática, agindo como um metarregulador das atividades sujeitas à regulação minerária. Para 

testar essa hipótese o presente capítulo foi estruturado em três partes distintas. 

Na primeira (item 3.1) serão esclarecidas de forma sintética as premissas teóricas e 

metodológicas que orientarão a análise empírica – entendida também como a análise da 

jurisprudência do TCU, visto que se ocupará do comportamento real do Tribunal que é 

registrado em seus acórdãos. Este item demonstrará ao leitor como confirmar e reproduzir as 

verificações empíricas realizadas, inclusive com a indicação dos anexos que organizaram os 

acórdãos e as deliberações decorrentes. 

A segunda parte (item 3.2) é constituída de uma narrativa cronológica da atuação 

fiscalizatória do TCU sobre a regulação do setor minerário. Nesse segundo momento serão 

contemplados essencialmente os relatórios das fiscalizações da equipe de auditores de controle 

externo. As fiscalizações geram diagnósticos sobre a gestão dos recursos públicos, e servem de 

base para que o colegiado de Ministros tome suas decisões. Essa ampla missão fiscalizatória do 

 
396 LEAL, Fernando. Inclinações pragmáticas no direito administrativo: nova agenda, novos problemas. O caso do 

PL 349/15. In: LEAL, Fernando; MENDONÇA, José Vicente Santos de (Orgs.). Transformações do Direito 

Administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias. Rio de Janeiro: FGV, 2017.  
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TCU no âmbito da gestão pública é incontroversa. Os relatórios técnicos em si considerados 

“em regra não têm efeitos constitutivos ou desconstitutivos de direitos ou de deveres”397, uma 

vez que “não expressam a opinião do TCU; tampouco deles se podem extrair comandos, 

orientações ou diretrizes”398. Os relatórios são importantes, mas servem somente como 

instrução processual. Eles podem prover as informações que subsidiarão a deliberação, mas 

igualmente podem ser refutadas pelos Ministros. São pareceres, atos preliminares que não 

contém as deliberações do TCU. Daí a menor controvérsia. Nesse sentido, a segunda parte será 

essencialmente descritiva, com o intuito de contextualizar ao leitor as informações que foram 

apresentadas aos Ministros. Essas informações compõem a memória institucional do Tribunal 

e são constantemente resgatadas em novas decisões. 

A terceira parte (item 3.3) se aprofundará nas deliberações realizadas pelo corpo de 

Ministros. É importante notar que o teor das deliberações do TCU está circunscrito ao conteúdo 

da manifestação conjunta dos ministros. A deliberação do Tribunal não engloba a proposta 

inicial de decisão feita pelo Ministro relator, e também não engloba eventual voto revisor 

(dissidente). Reveste-se de caráter jurídico vinculante ou efetivamente orientador somente o 

que foi acordado entre a maioria dos Ministros399. Ainda assim, os votos individuais são 

eventualmente apresentados como indicadores dos fundamentos adotados. A terceira parte 

apresenta os principais destaques e padrões comportamentais observados e contém a análise 

crítica desenvolvida nesta pesquisa. 

 
397 SUNDFELD, Carlos Ari et al. O valor das decisões do Tribunal de Contas da União sobre irregularidades em 

contratos. Rev. Direito GV, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 866-890, dez. 2017. DOI < http://dx.doi.org/10.1590/2317-

6172201734 >. Acesso em 22 dez.  2020, p. 872. 
398 SUNDFELD, Carlos Ari et al. O valor das decisões do Tribunal de Contas da União sobre irregularidades em 

contratos. Rev. Direito GV, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 866-890, dez. 2017. DOI < http://dx.doi.org/10.1590/2317-

6172201734 >. Acesso em 22 dez.  2020, p. 875. 
399 “Disso decorre que o dispositivo das manifestações do TCU (vinculantes ou não, terminativas ou não) se 

circunscreve ao conteúdo da manifestação dos ministros (ou seja, da decisão tomada em conjunto pelos ministros, 

se trata-se de decisão colegiada, e não da proposta de deliberação feita pelo ministro relator em seu voto). É correto, 

portanto, que os sujeitos fiscalizados pelo TCU (ou de algum modo interessados nas suas decisões) levem em 

consideração (para dar cumprimento às suas decisões ou para fins processuais em geral) apenas o dispositivo com 

que o relator vier a decidir sobre o mérito do processo e a fundamentação com base na qual ele tiver analisado as 

questões de fato e de direito atinentes ao caso concreto (e que tiverem sido acolhidas pelo colegiado, câmara ou 

plenário, conforme o caso). (...). Nos documentos do TCU chamados “Acórdão”, o que efetivamente constitui 

prova quanto ao teor da decisão do Tribunal é apenas o trecho em que se transcreve aquilo que os ministros 

“acordam”, isto é, resolvem, decidem. Eventualmente, a fundamentação do voto vencedor de ministro (voto esse 

em que estará a fundamentação da decisão do TCU, e que pode ser do relator ou não) pode concordar, total ou 

parcialmente, com algum parecer técnico, ou mesmo incorporá-lo como razão de decidir. Mas a simples 

reprodução do parecer técnico no relatório não significa que a decisão do TCU coincida com a opinião do órgão 

técnico. Tampouco o “Acórdão” precisa concordar totalmente com o voto vencedor. SUNDFELD, Carlos Ari et 

al. O valor das decisões do Tribunal de Contas da União sobre irregularidades em contratos. Rev. Direito GV, 

São Paulo, v. 13, n. 3, p. 866-890, dez. 2017. DOI < http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201734 >. Acesso em 22 

dez.  2020, p. 875. 
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Ao fim será possível estabelecer uma conclusão com o objetivo de validar ou invalidar 

a hipótese de que o TCU tem extrapolado seus limites jurídicos e institucionais de interferência, 

e indevidamente tomado para si a posição de metarregulador minerário. 

 

3.1 Primeira parte: metodologia adotada 

 

A presente pesquisa desenvolverá o mapeamento e análise da totalidade de decisões 

proferidas pelo TCU sobre a Agência Nacional de Mineração (ANM) no período compreendido 

entre 2010 e 2020. Essas decisões totalizam 94. Como já exposto, a ANM não surgiu como 

completa inovação institucional. Conforme a lei de sua criação400, o acervo técnico, 

documental, patrimonial e de recursos humanos do antigo DNPM foi transferido à ANM, que 

também se tornou sucessora das suas obrigações, direitos e receitas. Há, portanto, uma 

remodelagem institucional incremental, de maneira que não é possível ignorar que a ANM 

herdou características, recursos, prerrogativas e funções do DNPM (path-dependence)401. 

Ciente disso, o TCU constantemente faz referência expressa a algumas decisões 

anteriores a 2017 para indicar que já fez importantes fiscalizações sobre a regulação do setor. 

Especificamente, identificou-se em decisões mais recentes que o TCU costuma mencionar que 

faz fiscalizações sobre a regulação exercida pelo DNPM há pelo menos 10 anos sem conseguir 

alterar o status quo do setor. Para o Tribunal, esse é um fator que deve influenciar no seu atual 

modo de intervenção. 

O TCU possui acórdãos encaminhados ao DNPM desde 1992. Entretanto, entendeu-

se que um resgate histórico completo não seria necessário para compreender a atual relação 

entre as duas instituições. No momento da leitura preliminar e seleção dos acórdãos foi possível 

identificar que a atenção do TCU recaiu sobre a regulação minerária principalmente depois de 

um levantamento de riscos realizado em 2010 que fiscalizou as estruturas organizacionais 

responsáveis pelas atividades-fim do DNPM402. Desde então, as decisões passaram inclusive a 

estar interconectadas. 

 
400 Lei 13.575, art. 32, além de posteriores atos infralegais que disciplinaram a questão. 
401 SANDERS, Elizabeth. Historical institutionalism. In: RHODES, R. A. W.; BINDER, S. A.; ROCKMAN, B. 

A. The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 37-55. 
402 Então correspondentes às Diretorias de Procedimentos Arrecadatórios (DIPAR), de Planejamento e de 

Desenvolvimento da Mineração (DIPLAM), de Gestão de Títulos Minerários (DGTM) e de Fiscalização da 

Atividade Minerária (DIFIS). O processo TC 027.591/2010-7 identificou onze eventos de risco que que poderiam 

caracterizar ineficiência no uso de recursos públicos e no desempenho de sua missão institucional: a) anuência 

para transferências, prorrogações e suspensões temporárias de lavra a pessoas físicas e jurídicas a despeito de 

estarem inscritas em dívida ativa pelo não pagamento da CFEM; b) falta de tempestividade na aprovação dos 
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Para que se possa realmente compreender a visão institucional do TCU sobre a 

regulação do setor minerário de maneira ampla e sistemática, i.e., sua verdadeira jurisprudência 

sobre o assunto, foram selecionados todos os 94 acórdãos da última década para catalogação e 

análise. Foram mantidos dentro do recorte tanto os acórdãos em que o controle incidia 

principalmente sobre a ANM quanto aqueles em que o controle incidiu transversalmente, dentre 

outras entidades. Além disso, foram também mantidos dentro do recorte os acórdãos em que a 

ANM foi citada como diretamente interessada: o julgamento das contas de 2015 do MME; e a 

fiscalização do projeto minerário de Palmeirópolis/TO, o qual a ANM estava diretamente 

envolvida no processo de outorga. 

É importante justificar novamente o marco teórico aplicado à seleção de casos. A 

presente dissertação entende que o TCU só pode intervir de maneira coercitiva e imediata nas 

fiscalizações de conformidade legal em matéria contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial. Por essa razão, o próprio TCU reconhece que as determinações precisam indicar 

explicitamente a norma jurídica violada, e que a norma deve tratar de matéria inserida no seu 

específico âmbito de competências403 (ver item 2.6). 

Visto de outro ângulo, também significa dizer que o TCU nunca pode intervir de 

maneira coercitiva e imediata na fiscalização operacional, destinada a aferir o desempenho 

estatal. Nesse caso, ilegalidades em geral até podem ser incidentalmente verificadas, mas nessa 

hipótese as apurações devem ser encaminhadas às instâncias de controle competentes. Caso 

visto de outro modo, não haveria matéria inserida no específico âmbito de competência do 

TCU: como a fiscalização operacional abarca todas as atividades do Estado, todas as matérias 

seriam de sua competência, e por isso não faria sentido a diferenciação. Mas a revisão de 

ilegalidades em geral nunca foi um desenho institucional pensado para o TCU, e geraria um 

intenso desequilíbrio institucional que subverteria o sistema democrático, além de usurpar as 

competências do Ministério Público da União e do Poder Judiciário (ver item 2.6). 

Tendo em vista essa diferenciação, outro fator considerado relevante nas análises que 

se seguem é a equiparação de determinações, recomendações e ciências por parte do TCU. Este 

é um comportamento altamente prejudicial à segurança jurídica e à dimensão colaborativa do 

 
Relatórios Finais de Pesquisa (RFP); c) falta de tempestividade na aprovação dos requerimentos de permissão de 

lavra garimpeira; d) não verificação da adequada fidelidade das informações declaradas, no Relatório Anual de 

Atividades (RAL), pelo minerador; e) não constatação de práticas lesivas ao meio ambiente; f) descumprimento 

de obrigação instituída pela Lei 12.334/2010, que institui a Política Nacional de Segurança da Barragem (PNSB); 

g) retirada irregular de fósseis dos depósitos fossilíferos; h) não realização de diagnóstico de unidade produtiva 

irregular; i) não identificação de mineradores que sonegam CFEM; j) não apuração do valor correto do débito da 

CFEM pelos mineradores; e l) atraso no processo de cobrança da CFEM. 
403 Resolução 265/2014, art. 2, II, c/c art. 3, I. 
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controle (accountability diagonal). Ainda assim, o comportamento vem sendo denunciado de 

maneira reiterada em outros trabalhos de Direito Regulatório (ver item 2.6). 

Nesse mesmo sentido, considerou-se que a emissão de determinações requisitando 

encaminhamento de plano de ação para a adoção das recomendações emitidas pelo TCU sem 

explicitar ao gestor público que não são impositivas configura uma estratégia de equiparação 

das determinações a recomendações. Do mesmo modo a presente dissertação buscou identificar 

se as ciências foram tratadas com pouco rigor404 (ver item 2.6). 

Além disso, a pesquisa buscou ainda qualificar as deliberações do TCU quanto ao 

fundamento das decisões. Fatores que indicam interferência indevida na atividade regulatória 

são: a fundamentação baseada em conceitos jurídicos abstratos, em princípios jurídicos e 

arranjos interpretativos, ou em dispositivos abertos da lei-quadro da ANM/DNPM. Isso porque 

entende-se que, à exceção das matérias contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial, 

quando houver possibilidade de divergência na leitura das normas, as diferenças de 

interpretação devem privilegiar a esfera de decisão do regulador (ver item 1.6). 

Não por acaso, o próprio TCU reconhece que suas determinações devem indicar 

precisamente a norma infringida, e sempre ser redigidas de forma clara, precisa e completa, 

evidenciando “o que” deve ser aperfeiçoado ou corrigido, e não “como fazer”405. Em outras 

palavras, a determinação deve indicar o problema, e não os meios exatos de supri-lo, pois isso 

implicaria em potencial intervenção na organização interna ou, no limite, nas prioridades e 

estratégias regulatórias da entidade fiscalizada (ver item 2.6). 

Os 94 acórdãos selecionados foram lidos integralmente e individualmente inseridos 

em uma tabela para organizar as seguintes informações: (1) Decisão; (2) Data; (3) Categoria de 

Processo de Controle Externo; (4) Subcategoria de processo; (5) Dinâmica de controle 

realizado; (6) Problemático; (7) Observação; (8) Recomendações; (9) Determinações; (10) 

Ciências; (11) Recomendações após análise; (12) Determinações após análise; (13) Ciências 

após análise; (14) Extrapolação de competências constitucionais (Anexo I). 

O item (1) organiza a nomenclatura dos acórdãos e permite que o leitor os encontre na 

base de dados do TCU. Nesta dissertação os acórdãos foram referenciados de maneira resumida, 

de modo a facilitar a leitura, já que as referências seriam constantes. O item (2) permitiu 

elaborar um mapeamento cronológico das atividades. Os itens (3) e (4) permitiram compreender 

 
404 Resolução 265/2014, art. 7º. A Resolução dispõe que serão expedidas ciências quando da ocorrência de falhas 

formais ou descumprimento de leis, normas ou jurisprudência que não tenham ensejado aplicação de multa, 

determinação ou recomendação, de modo a serem adotadas medidas de prevenção à ocorrência de outras 

semelhantes. 
405 Resolução 265/2014, art. 2, II, c/c art. 3, IV. 
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quais as atividades e instrumentos de fiscalização mais utilizados pelo TCU na relação com a 

ANM. O item (5) derivou de verificação individualizada sobre a dinâmica ou metodologia de 

controle utilizada pelo TCU, dado que por vezes o instrumento de fiscalização utilizado não foi 

condizente com a dinâmica pertinente. A dinâmica de controle costuma ficar evidente no 

próprio relatório de auditoria, que geralmente guarda item específico para isso. Do contrário, 

foi necessário identificar o parâmetro de controle: se desempenho ou normativo. Os itens (6) e 

(7) derivaram de uma aplicação geral do marco teórico aos casos, permitindo identificar o 

quantitativo de acórdãos que entram em tensão com os limites normativamente estabelecidos. 

Os itens (8) até o (14) organizaram as deliberações encaminhadas formalmente, e as analisaram 

criticamente após a constatação de que o TCU busca tratar todos os seus encaminhamentos 

como impositivos. 

Feitas essas considerações, inicia-se agora o mapeamento e a análise da atuação do 

Tribunal de Contas da União sobre a Agência Nacional de Mineração. 

 

 

 

3.2 Segunda parte: uma narrativa das fiscalizações 

 

O presente item tem por objetivo realizar um mapeamento cronológico linear da 

atuação do Tribunal de Contas da União sobre a entidade reguladora do setor de mineração. 

Essa reconstrução histórica é importante na medida em que se observou que o Tribunal tem 

uma forte memória institucional. Frequentemente as fiscalizações e deliberações finais tomam 

como referência conclusões de trabalhos anteriores. Ademais, diferentemente do Judiciário, o 

TCU possui a prerrogativa de tomar a iniciativa da fiscalização e com isso estabelecer uma 

agenda própria de prioridades406. Nessa dinâmica, as informações e conclusões das 

fiscalizações realizadas em um primeiro momento orientam quais trabalhos futuros merecerão 

maior atenção do controlador. Assim, diversas decisões estão interconectadas. Essa 

interconexão é especialmente aparente no tocante à regulação minerária, como será visto. 

O momento paradigmático para se entender a atual relação entre TCU e ANM é o ano 

de 2010. Nesse ano, um processo revestido de sigilo407 fez com que o Colegiado de Ministros 

 
406 Sem deixar de levar em consideração as solicitações do Congresso Nacional, também titular da atribuição geral 

de controle externo, e das demais entidades legitimadas a provocar a ação fiscalizatória do TCU. 
407 Acórdão 2538/2010 – Plenário prolatado no TC 025.905/2010-4. Por estar revestido de sigilo, não foi incluso 

dentre o universo de Acórdãos analisados, mas foi referenciado em outras decisões analisadas. 
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determinasse à equipe técnica que realizasse um amplo levantamento de riscos com o propósito 

de estabelecer uma agenda de fiscalizações sobre o DNPM. Esse processo deu origem a um 

diagnóstico público sobre as circunstâncias de risco identificadas no DNPM408. Nesse 

documento elaborou-se um relatório preliminar sobre a autarquia em que consta o contexto 

jurídico e institucional no qual está inserida, de maneira que expôs seus objetivos, sua forma de 

organização, e detalhes sobre seu efetivo funcionamento. 

Esse levantamento evidenciou em sede preliminar uma miríade de problemas 

operacionais e de conformidade409. Desse momento em diante a atuação fiscalizatória do TCU 

possuía uma agenda preliminar já estabelecida. Em pesquisa preliminar foi possível identificar 

que no período entre 2010 e 2020 houve um total de 75 processos de controle externo em que 

o DNPM e a ANM foram fiscalizados ou apontados como entidade interessada. O presente 

estudo, no entanto, atribuiu ênfase à relação entre o TCU e a ANM, de maneira que as 

fiscalizações realizadas sobre o DNPM só serão aprofundadas quando estritamente necessário. 

O item a seguir (item 3.2.1) apresenta quais foram as fiscalizações incidentes sobre o DNPM 

consideradas relevantes para exposição. Na sequência serão apresentadas as principais 

fiscalizações sobre a regulação exercida pela ANM (item 3.2.2). 

 

 

3.2.1 Fiscalizações incidentes sobre o DNPM e as “deficiências crônicas” (2011-2016) 

 

 

O presente subitem tem por objetivo mapear a atuação do TCU no período em que a 

principal entidade reguladora do setor de mineração ainda era o DNPM. Este mapeamento 

inicial é importante na medida em que demonstra a visão do TCU sobre as chamadas 

“deficiências crônicas” da regulação minerária. As deficiências crônicas são fragilidades 

estruturais e funcionais relativas às principais atividades do DNPM que foram apontadas 

recorrentemente pelo TCU. Os cinco principais acórdãos que tratam deste assunto foram 

 
408 TC 027.591/2010-7. 
409 Em breve síntese, evidenciou-se riscos nos processos de outorga de títulos minerários; riscos nos processos de 

arrecadação e fiscalização da CFEM (principal tributo do setor); riscos nos processos de fiscalização de 

empreendimentos mineradores regulares; bem como riscos nos processos de fiscalização de empreendimentos 

mineradores irregulares. 
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selecionados para apresentação após serem referenciados pelo próprio TCU como os 

antecedentes que qualificam a ANM como uma agência de reputação institucional ruim410. 

 

I - Cinco fiscais para Minas Gerais (acórdão 3004/2011 – P) 

 

A primeira fiscalização das cinco selecionadas para o recorte proposto é de novembro 

de 2011 e se originou de uma representação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

(MPEMG). A representação continha informações sobre a atuação do DNPM em Minas Gerais 

nos anos de 2009 a 2011, estado brasileiro que à época era responsável por cerca de 50% da 

produção mineral do país e da arrecadação tributária decorrente411. O MPEMG apontava 

deficiências na fiscalização de empreendimentos e constatava que só havia cinco servidores do 

DNPM para fiscalizar toda a produção de Minas Gerais. 

A unidade técnica do TCU reconheceu que a insuficiência quantitativa do quadro 

técnico do DNPM não era novidade, posto que existiam documentos pretéritos no TCU e na 

Controladoria-Geral da União que confirmavam o problema. Mas ainda que a insuficiência de 

servidores fosse um problema geral de todas as três esferas de governo, especialmente no setor 

de fiscalização, a unidade técnica do TCU apontou que o grande vulto econômico em questão 

e a patente ausência de recursos humanos para a fiscalização favorecem e estimulam a 

sonegação de um tributo importante para toda a Federação. 

Este primeiro caso representa um exemplo de acórdão com estrutura singela e objetiva, 

com encaminhamento de deliberação colaborativa, mas altamente genérica. O acórdão 

recomendou que o DNPM envidasse esforços para dotar sua área de fiscalização de uma 

estrutura adequada à relevância e materialidade da atividade de exploração mineral nas 

respectivas unidades da federação. Além disso, “deu ciência” (no mero sentido de comunicar) 

ao município de São Tomé das Letras sobre possibilidade de acordo de cooperação técnica para 

realizar fiscalizações nas unidades mineradoras. 

 
410 Isso significa que nem todas as fiscalizações realizadas entre 2010 e 2017 constam neste subitem. No Acórdão 

513 de 2018 o TCU realizou um mapeamento das principais fiscalizações antecedentes e elegeu quatro dos cinco 

Acórdãos aqui apresentados. O quinto acórdão selecionado pela presente pesquisa (2272/2016) foi também eleito 

por tratar essencialmente das mesmas deficiências constatadas nos outros Acórdãos, e porque posteriormente 

também foi referenciado pelo TCU em suas considerações sobre a regulação minerária. Note-se foi possível 

identificar que um outro acórdão (958/2014) também realizou um diagnóstico sobre a regulação do setor, mas não 

foi selecionado para apresentação por ter sido um levantamento preliminar com escopo bastante reduzido e que 

não apresentou uma fiscalização ampla e sistemática sobre o funcionamento do DNPM. 
411 Em números absolutos, em 2010 o Brasil arrecadou R$ 1.083.146.853,00 decorrentes da CFEM, sendo R$ 

534.960.393,00 somente para Minas Gerais. No município de São Tomé das Letras o DNPM autuou entre 2009 e 

2011 um total de 15 processos de cobrança que totalizavam R$ 3.760.618,70. O TCU considerou valores altamente 

expressivos para a baixa quantidade de processos de fiscalização. 
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II - Empreendedores velozes e burocratas lentos (acórdão 3072/2011 – P) 

 

O segundo acórdão selecionado foi julgado apenas sete dias depois do primeiro. A 

fiscalização desse caso originou-se do levantamento de riscos de 2010 e de um outro processo 

revestido de sigilo412 que provocou o Tribunal a verificar os procedimentos utilizados pelo 

DNPM na outorga de títulos minerários. Este segundo caso merece atenção porque as falhas 

operacionais levaram a uma postura completamente oposta em relação ao acórdão acima 

descrito. Além disso, este é um processo em que os achados de auditoria se repetem no tempo 

e fundamentaram posturas subsequentes do Tribunal. 

Neste segundo caso a estruturação organizacional e funcional do DNPM foi 

profundamente auditada para se verificar como funcionavam os procedimentos internos. Essa 

ampla fiscalização confirmou os problemas suscitados no levantamento preliminar, tais quais: 

elevadíssimo estoque de processos a serem analisados; inconsistência de dados extraídos de 

sistemas de informática do DNPM; morosidade nos procedimentos de consulta de inscrições 

em dívida ativa por débitos referentes à CFEM; e a concentração de títulos de áreas de pesquisa 

por poucos sujeitos e por longos períodos, compreendida como a manutenção pelo minerador 

de áreas como reserva de valor, sem o intuito de explorá-las. O DNPM alegava insuficiência de 

pessoal para instruir os processos e a “existência de interessados que não desejam ver seus 

processos concluídos”413 – a manutenção de processos pendentes significa o bloqueio da área. 

O Acórdão 3072/2011 atestou uma grave disfunção na legislação minerária. Na fase 

de pesquisa mineral, se o Relatório Final de Pesquisa fosse apresentado ao DNPM e fosse 

reprovado, ou o empreendedor renunciasse ao título, a área era considerada “disponível”. As 

áreas disponíveis eram publicadas no Diário Oficial para que se iniciasse procedimento 

licitatório. No entanto, se o RFP não fosse sequer apresentado, ou se não fossem apresentadas 

as exigências complementares ao DNPM, a área era considerada “livre”, e a preferência pela 

área era definida pela ordem de protocolização do requerimento de pesquisa no DNPM, i.e., 

ordem de chegada no DNPM. 

 
412 Acórdão 712/2011, que permanece revestido de sigilo. A única informação que se tem sobre o caso é que 

desencadeou a fiscalização constante no Acórdão 3072/2011. 
413 “Acrescentou, ainda, que este elevado passivo é provocado, em parte, pela existência de interessados que não 

desejam ver seus processos concluídos, seja para postergar a implantação do empreendimento, devido a baixos 

preços do mineral ou espera da exaustão de outra mina em extração pelo titular, seja para manter a área sob seu 

domínio, com fins especulativos, impedindo que outros mineradores a pesquisem e explorem. Tal prática, afirma, 

não pode ser combatida pela Superintendência, pelo fato de esta não ter pessoal técnico suficiente para instrução 

de todos os processos”. Acórdão 3072/2011, p. 5. 
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Ou seja, a unidade técnica do TCU percebeu que a apresentação ou não do Relatório 

Final de Pesquisa definia a forma como determinada área seria novamente onerada a terceiros. 

Se a área estivesse em “disponibilidade”, por procedimento licitatório; ou se a área estivesse 

“livre”, por ordem de chegada. E com isso percebeu-se que “o expediente utilizado pelas 

empresas de mineração tem o objetivo de obrigar a ocorrência deste segundo caso”414. Explica-

se: 

O procedimento utilizado opera da seguinte forma: a empresa obtém o 

alvará de pesquisa de determinada área, desenvolve trabalhos ínfimos 

por três anos e entra com requerimento de prorrogação do título, que, 

se concedido, pode alcançar até três anos. Neste novo prazo, 

desenvolve, na melhor das hipóteses, estudos superficiais e, até o fim 

do tempo previsto, não apresenta o RFP. Esse ato, consciente, evita que 

a área seja posta em disponibilidade, o que permitiria que novos 

interessados requeressem a área e que o melhor projeto fosse 

selecionado. Com o fim do prazo e, consequentemente, a extinção do 

direito, a área, no dia seguinte, é considerada livre e a mesma empresa 

entra com novo requerimento, onerando mais uma vez a mesma 

poligonal.415 

 

 

Em outros termos, grupos econômicos multimilionários e de alta capacidade técnica 

postergavam ou não apresentavam as informações solicitadas pelo DNPM para que pudessem 

possuir o domínio sobre as áreas de mineração a partir do critério de ordem de chegada, e não 

do melhor projeto416. A não apresentação das informações implicava somente na multa de R$ 

2,02 por hectare, num máximo de R$ 20.000, um valor irrisório para dissuadir os players do 

setor minerário a continuar com a prática417. Com isso, jazidas com potencial econômico de 

muitos milhões ou bilhões de reais eram definidos a partir da contratação do melhor velocista. 

Essa prática era inclusive registrada em vídeo pela mídia418. 

No caso da Superintendência do Pará, havia uma distância de aproximadamente 

cinquenta metros entre o portão do DNPM e o guichê de protocolos. Essa distância de cinquenta 

metros significou a “promoção de corridas de velocidade entre as pleiteantes para se determinar 

aquela que teria prioridade”419. Durante determinado período, os preparativos para as corridas 

 
414 Acórdão 3072/2011, p. 11. 
415 Acórdão 3072/2011, p. 12. 
416 As evidências documentais coletadas tratavam especificamente da Vale S.A. e suas subsidiárias na região da 

Serra dos Carajás (PA). No entanto, o depoimento dos gestores do DNPM ao TCU indicou que a prática era 

recorrente e acontecia em todas as regiões do Brasil. 
417 Artigo 22, § 1º c/c Portaria 112/2010 do DNPM. 
418 Coluna De Brasília. Órgão federal organiza corridas para distribuir áreas de mineração; veja. Folha de São 

Paulo, 01 dez. 2011. Disponível em: https://bit.ly/2WciWiJ. Acesso em 28 nov. 2020. 
419 Acórdão 3072/2011, p. 12. 
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eram organizados pelo próprio DNPM. No caso da Superintendência de Minas Gerais, 

constatou-se que a disputa pela ordem de chegada levou a um “comércio da fila de prioridade”, 

no qual pessoas eram contratadas para montar guarda permanente na porta do DNPM, havendo 

ocorrências de coerção física. Em outros casos, pessoas que não possuíam sequer interesse ou 

condição de promover a pesquisa protocolavam o requerimento e comercializam o alvará por 

valores exorbitantes. Ciente de tais circunstâncias, a equipe de auditoria solicitou ao DNPM a 

relação de processos que se enquadrava na hipótese de a área ser disputada por velocistas. O 

gestor responsável alegou que esses dados gerenciais não eram sequer armazenados nos 

sistemas informacionais da entidade. 

Além disso, a equipe do TCU reforçou com dados mais concretos as razões do 

elevadíssimo estoque de processos no DNPM. Por exemplo, no Pará havia um único engenheiro 

de minas, com competência exclusiva, para para suprir todo o estoque de requerimentos de 

lavra (RL). Nesse estado em específico a maioria dos RL aguardava análise conclusiva por um 

período que variava entre 10 e 30 anos. Considerando-se o Brasil todo, identificou-se que as 

outorgas minerárias levavam em média 12,2 anos para ter sua análise concluída. Apesar de em 

2010 o órgão regulador ter arrecadado mais de R$ 1,2 bilhão para os cofres públicos, a auditoria 

atestou a incompatibilidade da estrutura do DNPM, do seu corpo funcional e do seu orçamento 

com a importância e complexidade de suas atribuições. 

Mesmo considerando-se as limitações da autarquia verificou-se que não havia critérios 

precisos para a seleção dos processos que seriam analisados ou priorizados. Os processos 

privilegiados eram aqueles em que os requerentes despachavam e pressionavam 

constantemente. Os demais aguardavam de 10 a 30 anos para viabilizar seu empreendimento 

minerário, o que na maioria das vezes significava uma mudança de condições que 

impossibilitava a continuidade do projeto. 

Dos achados de auditoria o Ministro relator frisou que a falta de estrutura adequada, 

de quadro de pessoal, de orçamento e de gerenciamento adequado das informações essenciais 

propiciou um cenário em que foi possível vislumbrar uma atuação fiscalizatória praticamente 

ausente e “a captura do órgão regulador por algumas mineradoras que têm seus interesses 

protegidos pela concessão continuada de alvarás de pesquisa que servem como instrumento de 

retenção de áreas para futuras explorações” ou “simplesmente pela inviabilidade da análise da 

maioria dos processos autuados pelo DNPM”420. Neste caso nota-se em diversos trechos do 

 
420 Acórdão 3072/2011, p. 25. 
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relatório que as oportunidades de melhoria estavam diretamente relacionadas às graves 

constrições orçamentárias. 

O denso Acórdão 3072/2011 aprofundou-se em diversas questões operacionais do 

DNPM e realizou determinações altamente interventivas sem indicar quais dispositivos legais 

estavam sendo violados. Em nenhuma dessas determinações o TCU estava atuando dentro do 

seu âmbito de jurisdição contábil, financeira, orçamentária e patrimonial para estar autorizado 

a interferir na atuação do órgão. Ao contrário, percebe-se que estava interferindo 

coercitivamente em matéria regulatória, fora do seu âmbito de atuação. 

 

III - Recursos escassos e sucateados (Acórdão 657/2012 – P) 

 

O terceiro caso selecionado refere-se a uma auditoria operacional que tinha o objetivo 

geral de examinar os procedimentos utilizados pelo DNPM na fiscalização de unidades 

mineradoras produtivas421. Foi a mais densa auditoria realizada sobre a capacitação e alocação 

de recursos humanos e materiais então disponíveis ao DNPM. Desde o acórdão 3072/2011 o 

DNPM havia estabelecido situações prioritárias para fiscalização, mas neste caso a autarquia 

reforçou à equipe de auditores que no setor de mineração existe uma demanda por fiscalização 

muito maior que os recursos disponíveis. Nesse sentido, o TCU resolveu se aprofundar e se 

pronunciar sobre quais eram os recursos disponíveis para as atividades fiscalizatórias e sobre 

como o DNPM os alocava. Assim, a Diretoria de Fiscalização (DIFIS) do DNPM foi 

acompanhada para esclarecer sobre como, na prática, exercia suas atribuições nas etapas de 

pesquisa mineral, de lavra e beneficiamento, e de comercialização422. 

 
421 As questões específicas que foram suscitadas na auditoria foram seis: (1) a atividade de fiscalização da entidade 

cumpre a sua finalidade institucional? (2) as informações do Relatório Anual de Lavra são fidedignas? (3) a 

fiscalização identifica e reduz a exploração minerária sob situações de risco iminente?  (4) a fiscalização garante 

a preservação ambiental associada à atividade minerária? (5) a fiscalização promove a proteção dos depósitos 

fossilíferos brasileiros? (6) a fiscalização identifica e reduz a exploração minerária irregular? 
422 Na etapa de pesquisa os alvarás eram fiscalizados através da verificação da regularidade formal de documentos, 

mas ainda assim havia a necessidade de fiscalizações em campo para atestar a veracidade dos relatórios. Como 

não havia recursos muitas fiscalizações em campo, o DNPM selecionava os projetos em áreas geologicamente 

favoráveis e com os maiores investimentos em pesquisa declarados. Nessa sistemática, dada a assimetria 

informacional entre regulador e regulado, menos dados declarados levava à menor incidência de fiscalização. Na 

etapa de lavra e beneficiamento a principal atividade do DNPM no escritório era analisar o Relatório Anual de 

Lavra (RAL) referente ao ano anterior. O DNPM alegou que para a fiscalização em campo traçavam-se rotas que 

envolvessem diversas unidades produtivas para otimizar o rendimento de pessoal e dos recursos. Nos 

empreendimentos verificava-se principalmente o aproveitamento jazida em comparação ao RAL e do Plano de 

Lavra (PL), além de três grandes aspectos gerais: a qualidade no aproveitamento da jazida, as condições de 

segurança técnico-operacional e as condições de higiene, com foco na saúde ocupacional e no controle ambiental. 

Para a fase de comercialização a única atividade enfatizada pelo DNPM foi a apreensão de minérios oriundos da 

extração ilegal, os quais são colocados em hasta pública após os respectivos processos transitarem em julgado. 

Além disso, fiscalizava-se o recolhimento da CFEM, mas nesse caso específico a fiscalização era realizada por 

outra diretoria que não a DIFIS, e por isso não foi objeto da presente auditoria. 
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A insuficiência e inadequação na distribuição de recursos humanos, de materiais e de 

tecnologia da informação no âmbito específico da atividade de fiscalização do DNPM fica 

evidente em diversas passagens do acórdão. Pelo menos 92% das superintendências regionais 

indicavam a carência, sucateamento ou obsolescência de materiais básicos para a realização dos 

trabalhos de fiscalização – por isso, os fiscais do DNPM eram obrigados a utilizar materiais e 

equipamentos de medição oferecidos pelos próprios mineradores, o que comprometia a 

independência das fiscalizações executadas pela entidade. Ainda nesse sentido constatou-se a 

má divisão dos bens entre as divisões regionais da autarquia: superintendências com maior 

demanda eram providas com menos bens e materiais. Quanto aos recursos humanos constatou-

se que o quadro de pessoal havia decaído quase pela metade na comparação entre os anos de 

1989 e 2005423. 

Para entender as raízes desse problema a unidade técnica do TCU realizou uma 

reconstituição histórica, demonstrando que em 1990 o DNPM perdeu a condição de órgão 

central de direção superior e teve parte de suas funções repassadas às recém-criadas delegacias 

do Ministério da Infraestrutura. Mesmo após sua formalização como autarquia em 1994 os 

cargos do DNPM sempre estavam com um grande quantitativo de vagas abertas, com as 

previsões legais altamente defasadas em relação ao quadro de pessoal, e quase sempre sem 

estudos que demonstrassem mais objetivamente a necessidade de novos servidores424. Essa 

situação somava-se com a má distribuição dos servidores. 

Ademais, a unidade técnica atestou que o acompanhamento de prazos, ocorrências, 

denúncias e multas afetas aos processos de fiscalização era realizado precariamente, por meio 

de (i) planilhas eletrônicas não integradas; (ii) de consultas a processos físicos; e (iii) consultas 

ao Cadastro Mineiro e ao Sistema de Controle de Processos, que não eram regularmente 

 
423 Até 1989 o DNPM possuía 1.430 servidores ativos. Somente em 1994 o DNPM foi instituído como autarquia 

e passou a gerir seu pessoal com maior autonomia e reincorporou as funções que havia perdido. Mas em 2005 o 

DNPM contava somente com 811 servidores ativos, ainda que as demandas, a importância econômica e a 

complexidade do setor mineral somente aumentassem. Em 2004 publicou-se a Lei 11.046 que criava 1.200 novos 

cargos para o DNPM. Mas a articulação com o Ministério do Planejamento foi pouco frutífera e no ano de 2009 

ainda eram necessários 386 servidores para alcançar o quantitativo da Lei 11.046/2004. Em 2010 um novo 

concurso visava o preenchimento de 256 vagas, mas o TCU noticiou que só 237 haviam sido providos até então. 

E com a publicação da Portaria MPOG 39/2011 novos concursos haviam sido suspensos. 
424 Até 1989 o DNPM possuía 1.430 servidores ativos. Somente em 1994 o DNPM foi instituído como autarquia 

e passou a gerir seu pessoal com maior autonomia e reincorporou as funções que havia perdido. Mas em 2005 o 

DNPM contava somente com 811 servidores ativos, ainda que as demandas, a importância econômica e a 

complexidade do setor mineral somente aumentassem. Em 2004 publicou-se a Lei 11.046 que criava 1.200 novos 

cargos para o DNPM. Mas a articulação com o Ministério do Planejamento foi pouco frutífera e no ano de 2009 

ainda eram necessários 386 servidores para alcançar o quantitativo da Lei 11.046/2004. Em 2010 um novo 

concurso visava o preenchimento de 256 vagas, mas o TCU noticiou que só 237 haviam sido providos até então. 

E com a publicação da Portaria MPOG 39/2011 novos concursos haviam sido suspensos. 



 

 

146 

alimentados. Quando necessário, o DNPM se utilizava das imagens do Google Earth, que eram 

defasadas e de resolução insuficiente, principalmente em locais ermos. 

A auditoria apontou ainda que havia grande heterogeneidade na capacitação técnica 

dos servidores do DNPM. As atividades do DNPM envolviam conhecimentos técnicos dos mais 

diversos, como engenharia de minas, engenharia civil, geologia, segurança do trabalho e meio 

ambiente. Mas constatou-se graves deficiências em determinadas matérias e concentração do 

conhecimento em determinadas superintendências. Por isso foi possível apurar, a título de 

exemplo, que o setor produtivo reconhecia que determinada superintendência aprovaria um 

Relatório Final de Pesquisa, enquanto outra, mais rigorosa, faria diversas exigências. Mesmo 

havendo novos manuais de fiscalização a auditoria entendeu que havia patente insuficiência de 

detalhamento dos procedimentos a serem realizados em vistorias. Os manuais não indicavam 

parâmetros. 

O DNPM alegou ao TCU que os parâmetros deveriam ser buscados nas NR22 do 

Ministério do Trabalho, nas NRM do DNPM, na ABNT, além de “outras que permeiam todas 

as atividades da engenharia em geral”425. Fora dos manuais de fiscalização. A auditoria 

considerou que a multiplicidade de atribuições fiscalizatórias do DNPM aliada à deficiência de 

capacitação dos servidores indicava desorientação no momento da identificação de todos os 

parâmetros de controle a serem avaliados. Por isso, a equipe do TCU entendeu que restava clara 

a subjetividade das decisões, que dependeriam dos conhecimentos e do rigor individual do 

servidor que faz a vistoria. 

Um último achado importante deste caso refere-se à constatação de graves problemas 

na implementação e fiscalização dos Relatórios Anuais de Lavra (RAL)426. Em um primeiro 

momento constatou-se o não cumprimento da Política Nacional de Barragens, que determinava 

que constassem no RAL informações sobre o risco e o dano potencial relacionado às barragens 

brasileiras, além de elaboração e implementação de planos contingentes. Ademais, o RAL 

também não contemplava informações sobre os depósitos de fósseis brasileiros, em desatenção 

à legislação427. Em um segundo momento constatou-se a validação deficiente das informações 

já deficitárias que constavam no RAL. 

 
425 Acórdão 657/2012, p. 25. 
426 Vale lembrar, conforme também exposto pela auditoria, que o RAL é o documento pelo qual o minerador 

informa ao DNPM, anualmente, dados sobre a sua exploração mineral, como, por exemplo, o método de lavra, o 

número de trabalhadores, a produtividade e o balanço anual da empresa. São dados fundamentais para o adequado 

acompanhamento estatal das atividades de extração, processamento e comercialização mineral. Por meio do RAL 

o Governo Federal elaborava sua base de dados oficial e o DNPM realizava a seleção das vistorias a serem 

realizadas. 
427 Decreto-Lei 4.146/1942. 
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Como se sabe, a assimetria informacional tende a favorecer o setor regulado em 

detrimento do órgão regulador428. Por isso, as informações apresentadas pelos mineradores 

precisam ser analisadas cuidadosamente e validadas pelo DNPM429. Mas 48% das regionais 

não cumpriam as metas estabelecidas pela DIFIS para a análise dos RAL (Gráfico 4, acima), e 

raramente realizavam vistorias para validar as informações. Considerando o ritmo da principal 

Superintendência do país, cada empreendimento minerador seria vistoriado, em média, de 114 

em 114 anos para confirmar as informações fornecidas. Mesmo no caso de denúncias a 

apuração dos fatos extrapolava em mais de 130 dias os prazos predeterminados. 

A metodologia utilizada para fiscalizar as lavras era o cotejamento do Cadastro 

Mineiro (sistema informacional) e do Plano de Aproveitamento Econômico (documento 

fornecido antes do início da lavra) com o RAL (documento fornecido após o início da lavra), 

todos meramente declaratórios. Por isso, as informações poderiam ser obsoletas e parciais. A 

auditoria atestou que o DNPM não cruzava informações do RAL com bancos de dados de outras 

instituições, tais quais a Receita Federal. Somando-se isso à ausência de fiscalizações em campo 

a auditoria entendeu haver omissão sistemática na validação de informações. 

Neste terceiro acórdão selecionado o TCU fez doze recomendações, todas relacionada 

todas relacionadas às atividades-fim do DNPM. A maioria altamente genérica, considerando-

se a ausência de recursos para efetivar as recomendações430. Por exemplo, o TCU recomendou 

que o DNPM capacitasse seus servidores em uma miríade de matérias complexas e, também 

genericamente, recomendou que o DNPM estivesse atento para a necessidade de se prover 

recursos materiais necessários à fiscalização. Como constava na própria auditoria, 92% das 

Superintendências Regionais estavam plenamente cientes desse problema. O que ficou 

 
428 As próprias Superintendências Regionais elencaram que frequentemente há incompatibilidade de informações 

sobre custos e insumos, bem como de valores de produção e do montante recolhido pela mina a título de CFEM. 

Há ainda frequente omissão ou sonegação de informações referentes à segurança do trabalho e ao meio ambiente. 
429 À época, a Portaria DNPM 12/2011 dispunha: Após o recebimento do RAL, o DNPM por suas áreas técnicas 

competentes, fará uma conferência das informações fornecidas no RAL apresentado, podendo, se necessário, vir 

o Declarante a ser convocado a prestar esclarecimentos complementares, fazer prova documental ou in loco de 

informações constantes do RAL, e/ou ser também orientado a proceder a retificação do relatório apresentado, caso 

caracterizada incorreção ou omissão no seu preenchimento, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis 

previstas na Legislação Mineral e correlata. 
430 Pelo menos duas considerações podem ser extraídas daí. A primeira é de que, mesmo sendo recomendações 

genéricas e escancaradas ao senso comum, é importante que haja uma entidade de controle auditando a partir de 

dados concretos e gerando relatórios oficiais para servir de parâmetro informacional ao Congresso ou ao Poder 

Executivo para aprimorar o DNPM, por exemplo. A segunda consideração é de que ainda que sejam necessárias 

em relatórios oficiais, tais conclusões genéricas e escancaradas ao senso comum também são insuficientes. Como 

prover cursos de capacitação em matérias de alta profundidade se não existem recursos nem para apurar graves 

denúncias de extração ilegal sem um período de espera de 3 meses, conforme foi revelado? De que maneira o 

DNPM poderia, talvez, centralizar a tarefa de distribuição de recursos materiais e quais deveriam ser os critérios? 

No âmbito do controle cooperativo, a expertise do TCU também poderia e deveria servir à propositura de soluções 

aptas a otimizar a ação estatal. A situação seria diferente se fosse o caso de intervenção imediata e coercitiva: não 

seria possível ao TCU se substituir às decisões de como o DNPM se organiza em suas atividades-fim. 
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evidenciado pelo próprio TCU era que tais problemas não advinham, em geral, da má gestão 

dos recursos, mas sim principalmente da incompatibilidade das atribuições do DNPM e seu 

diminuto orçamento e recursos, somado aos contingenciamentos. 

Neste caso o TCU tratou suas recomendações como se impositivas fossem. O Tribunal 

“deu ciência”431 ao DNPM sobre nove problemas operacionais estritamente relacionados à 

atividade de fiscalização do setor de mineração e exigiu que a autarquia apresentasse no 

relatório anual de gestão de 2012 as medidas “para a regularização das impropriedades”. O 

Tribunal não deixou explícita qualquer possibilidade dialógica, apenas se impôs. E fora do seu 

âmbito de jurisdição direta – adstrito ao controle de legalidade financeira (em sentido amplo). 

O aprofundamento nas deliberações do Tribunal consta no item 3.3. 

 

IV - Batendo na mesma tecla (acórdão 1979/2014 – P) 

 

Passados dois anos da auditoria operacional que se debruçou sobre as atividades de 

fiscalização do DNPM nas unidades mineradoras, em 2014 o TCU realizou auditoria 

operacional para analisar o desempenho dos procedimentos utilizados pelo DNPM para 

arrecadar os principais tributos do setor. Tais tributos são a Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e a Taxa Anual por Hectare (TAH), responsáveis 

por 98,3% de toda a arrecadação. Este Acórdão é importante porque inaugura o momento de 

interconexão das diferentes fiscalizações realizadas sobre o desempenho do DNPM. A partir 

desta decisão muitos dos fundamentos em relatórios do TCU parecem se repetir em essência. 

A auditoria apurou que ¾ dos detentores de títulos não recolhiam os tributos. Ainda 

assim, isso já proporcionava a expressiva arrecadação anual de cerca de R$ 1,8 bilhão. Dentro 

do quantitativo geral daqueles que recolhiam a CFEM, somente 22,7% era recolhido ao Estado 

espontaneamente, o que sinalizava um grande volume de sonegação. Mais uma vez a auditoria 

apontava que os procedimentos de fiscalização somente confrontavam dados declaratórios de 

bancos informacionais defasados e as fiscalizações nos empreendimentos continuavam 

 
431 Como já visto (item 2.6), as ciências são um instrumento não previsto na legislação, e sim em atos normativos 

do próprio TCU. Para o Tribunal, as ciências servem como um alerta à entidade auditada sobre impropriedades 

identificadas. São uma espécie de alerta preventivo, usadas quando não for o caso de intervenção direta 

(determinação) ou atuação puramente cooperativa (recomendação). Não existe maior aprofundamento sobre quais 

seriam as consequências exatas de uma ciência, mas o TCU indica que implicam em maior intervenção no caso de 

reincidência. Isso, conforme já delineado, só seria possível em matéria contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial. 



 

 

149 

altamente incompatíveis com a demanda432. No âmbito das procuradorias, por exemplo, o 

monitoramento era feito por controles manuais, haja vista que sequer confiavam nos poucos 

dados que estavam disponíveis nos sistemas que existiam433. Mais que isso, apurou-se que a 

própria Diretoria de Arrecadação literalmente não conhecia o total de mineradoras que deviam 

recolher a CFEM434. 

O TCU realizou 15 recomendações para a melhoria do desempenho do DNPM na 

arrecadação dos tributos minerários, e somente uma determinação. A determinação se traduziu 

na ordem para o DNPM elaborar um plano de ação e cronograma de ação das medidas 

recomendadas. Não houve explicitação da possibilidade de discordância do gestor. A redação 

do Acórdão sugere aos gestores públicos que o TCU ordenou que o DNPM acolhesse suas 

recomendações e ainda estabeleceu prazos para a adoção de medidas. Mais uma vez, o 

aprofundamento nas deliberações do Tribunal consta no item 3.3. 

 

V - Fazendo o papel de um Tribunal de Contas (acórdão 2272/2016 – P) 

 

O quinto acórdão selecionado consistiu em uma avaliação dos controles internos do 

DNPM referente às as práticas de governança e de gestão das aquisições, tanto na perspectiva 

de conformidade jurídico-formal quanto na perspectiva de desempenho. Para tanto, os auditores 

optaram por avaliar os contratos de serviços terceirizados pelo DNPM sob a justificativa de 

consumirem boa parte do orçamento público. Era, portanto, uma avaliação das atividades-meio 

 
432 Na oportunidade do anterior Acórdão 657/2012 o TCU recomendou que o DNPM realizasse fiscalizações in 

loco sempre que possível, para determinar com precisão os valores a serem recolhidos ao Estado. Já neste Acórdão 

1979/2014 o TCU realizou fiscalização para apurar se a recomendação estava sendo implementada e verificou-se 

que a média anual de fiscalizações in loco era de 34 para um universo de 7.661 títulos. Além disso, as fiscalizações 

não se concentravam nas mineradoras de maior representatividade. Ao contrário, apenas 8,1% dos autos foram 

lavrados contra empresas de grande porte, 29,1% contra empresas médio porte e 62,8% contra empresas de 

pequeno porte. 
433 “Nesses casos, após o cancelamento de um parcelamento, como, por exemplo, pela interrupção dos pagamentos, 

os sistemas informatizados da entidade são incapazes de atualizar o valor residual do débito, obstaculizando, dessa 

forma, a sua futura quitação administrativa ou judicial.  Nessas situações, faz-se necessário a operação de forma 

manual, sendo este um processo moroso e, diante da complexidade técnica, suscetível de erros. Outra falha 

detectada nos sistemas da procuradoria é a impossibilidade do pagamento à vista de débitos inscritos em dívida 

ativa. Assim, apesar do reconhecimento da dívida e do interesse da quitação imediata por parte do minerador, a 

procuradoria do DNPM, por uma limitação no Sistema Dívida Ativa, é forçada a negociar a quitação em pelo 

menos duas parcelas, pois não é emitido boleto para pagamento único. Ressalta-se que tal fato tem grande 

relevância, pois, conforme o art. 3º, § 5º, da Portaria-PGF 954/2009, incidem juros sobre os débitos apurados”. 

Acórdão 1979/2014, p. 13. 
434 A auditoria apurou que os sistemas informatizados do setor de arrecadação não forneciam os dados necessários. 

Por isso, a maior parte das informações que alimentavam os processos de cobrança vinham do Cadastro Mineiro, 

sistema também já auditado no anterior Acórdão 657/2012 e amplamente reconhecido como defasado, frágil, 

limitado e inconsistente. 



 

 

150 

do DNPM, âmbito em que o TCU se sente mais confortável para intervir diretamente, posto 

que os contratos públicos geram impacto direto no Erário. 

A fiscalização foi ampla, com cinco objetivos específicos435 que geraram doze 

questões de auditoria436. A partir dessas doze perguntas registrou-se constatações referentes à 

diversos problemas na liderança, estratégias, controle, planejamento, padronização de 

processos, e gestão de pessoas. Em síntese, a equipe de auditoria entendeu que “a maioria das 

práticas de governança e de gestão de aquisições públicas ou não são adotadas pelo DNPM 

ou não estão de acordo com a legislação aplicável nem aderente às boas práticas”. Alegou-se 

que havia forte relação entre as deficiências gerenciais e as diversas inconformidades jurídicas 

que foram encontradas nos contratos analisados. Mas foram tratados sempre a partir de 

metodologias diversas. 

Foram expedidas 68 recomendações altamente específicas sobre as práticas de 

governança e de gestão das aquisições do DNPM; ao passo que foram expedidas 13 

determinações quanto à conformidade dos contratos analisados. Este é um Acórdão 

paradigmático porque é ilustrativo de qual o exato âmbito de jurisdição do TCU na prática, 

conforme o marco teórico estabelecido nesta pesquisa. Neste acórdão consignou-se a função 

colaborativa do TCU em questões gerenciais, ao passo que também se consignou a função 

corretiva em questões de ilegalidade financeira (em sentido amplo) quando os dispositivos 

normativos infringidos são claramente e individualmente apontados. Dito de outro modo, neste 

acórdão ficou relativamente claro que essas duas dimensões de controle (corretiva e 

colaborativa) possuem dinâmicas de interação institucional distintas, conforme o sustentado 

nesta dissertação. 

 
435 Os objetivos específicos da auditoria consistiam em: (a) avaliar a existência de deficiências nas práticas de 

governança e gestão das aquisições, utilizando a legislação aplicável e as boas práticas como parâmetro; (b) 

ratificar (ou retificar) as informações apresentadas pelo DNPM em resposta ao levantamento do perfil de 

governança das aquisições realizado pelo TCU em 2013; (c) avaliar a existência de deficiências nos controles 

internos em nível de atividade no processo de aquisição; (d) avaliar aspectos de conformidade das contratações de 

serviços terceirizados de limpeza, vigilância e transporte de pessoas; (e) avaliar a possível contribuição das 

deficiências nos controles para a ocorrência de desconformidades nas contratações. 
436 “Q1. As práticas de liderança contribuem para uma boa gestão das aquisições? Q2. A estratégia organizacional 

contribui para uma boa gestão das aquisições? Q3. Os mecanismos de controle contribuem para uma boa gestão 

das aquisições? Q4. O processo de planejamento das aquisições contribui para uma boa gestão das aquisições Q5. 

A gestão de pessoas contribui para uma boa gestão das aquisições? Q6. Há padronização na execução dos 

processos de trabalho para aquisições? Q.7 Os estudos técnicos preliminares contribuem para assegurar a 

viabilidade da contratação? Q.8 Há plano de trabalho da contratação que explicita a opção da organização pela 

terceirização do serviço? Q.9 O Termo de Referência contém elementos que contribuem para obtenção de solução 

que atenda à necessidade que originou a contratação? Q.10 A seleção do fornecedor é executada de forma a 

contribuir para obtenção de solução que atenda à necessidade que originou a contratação? Q.11 A gestão do 

contrato é realizada de forma contribuir para obtenção de solução que atenda à necessidade que originou a 

contratação? Q12. Há controles internos compensatórios em nível de atividade no processo de aquisição 

adequados?” 
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VI - Mariana (acórdão 2440/2016 – P) 

  

O rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana, causou uma intensa 

mobilização na Corte de Contas437. Nas palavras do TCU, até então o pior desastre ambiental 

da história do país. O objeto da fiscalização consistiu na atuação do DNPM em relação à 

fiscalização da segurança das barragens de rejeitos de mineração, incluindo análise do caso do 

acidente com a Barragem do Fundão, naquilo que diz respeito à esfera de competência da 

autarquia. O processo foi classificado como uma auditoria de natureza operacional, mas contou 

também com eixos de análise relacionados à conformidade dos atos de gestão em relação às 

atribuições estabelecidas pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB)438. 

A auditoria concluiu, em síntese, que a PNSB e os dispositivos infralegais pertinentes 

forneciam bases jurídicas mínimas para que se pudesse evitar, mitigar e tratar acidentes 

decorrentes de ruptura de barragens de rejeitos de mineração no Brasil. Isso significa que não 

se entendeu haver omissão do DNPM em regulamentar as matérias que lhe competiam. No 

entanto, quando se passa da análise da atribuição normativa para a atribuição fiscalizatória, 

constatou-se que a atuação do DNPM era frágil, deficiente e carente de uma coordenação 

adequada, e, portanto, não atendia aos objetivos da PNSB. As disfunções apontadas foram 

diversas439. A unidade técnica entendeu que a maior parte das disfunções está arraigada na 

própria cultura institucional da autarquia. 

 
437 Com o acionamento da rede de controles públicos, o TCU foi instado a se manifestar por solicitação da 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização do Senado Federal, por uma representação 

do Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado e, por fim, por solicitação do Ministro Vital do Rêgo, 

feita em sessão plenária nos dias seguintes ao rompimento. 
438 A auditoria contou com três eixos de análise, correspondentes às seguintes questões: (1) as atribuições e limites 

de atuação do DNPM quanto à sua competência no âmbito da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) 

estão definidos de forma clara e objetiva?; (2) o marco regulatório definido pelo DNPM, conforme sua 

competência, atende aos objetivos da PNSB?; e (3) em que medida a fiscalização realizada pelo DNPM atende aos 

objetivos da PNSB? Por último, a análise referente ao acidente na Barragem do Fundão foi feita separadamente. 

Para responder às questões, o TCU examinou os aspectos normativos e institucionais positivados pela Política 

Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), e adicionalmente avaliou a estrutura operacional do DNPM, com o 

objetivo de identificar eventuais falhas na sua atuação. 
439 Por exemplo, o cadastramento das barragens que estava previsto na PNSB era feito por meio do fornecimento 

unilateral dos dados pelos empreendedores. No entanto, o DNPM não possuía meios de verificar a fidedignidade 

de tais informações, como softwares de georreferenciamento, serviços de imagens por satélite ou tecnologias como 

veículos aéreos não tripulados, além de sistemas que possibilitassem o cruzamento de dados ou acordos de 

cooperação com órgãos ambientais, fazendários ou universidades. O exame de todas as informações declaradas 

ocorria somente nas fiscalizações no local do empreendimento, o que ocorria raramente. E tais informações 

declaratórias eram as utilizadas para classificar o risco da barragem. Tal classificação de risco, por sua vez, era 

utilizada para determinar quais barragens seriam vistoriadas. Ou seja, informações meramente declaratórias 

orientavam as prioridades de fiscalização da entidade. Sequer havia rotina de planejamento ou plano de 

fiscalização. As superintendências regionais não participavam do planejamento das fiscalizações e nem obedeciam 
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Especificamente quanto ao rompimento da barragem de Fundão, verificou-se que 

estavam na posse do DNPM diversos documentos (baseados meramente nas declarações dos 

empreendedores) que firmavam a classificação de tal barragem como de baixo risco, além de 

atestarem a sua estabilidade. Em uma perspectiva puramente formal, a Samarco atendia às 

disposições normativas. Exatamente por isso o relatório do TCU concluiu que a atuação da 

autarquia não foi capaz de garantir a observância material, por parte da Samarco, dos padrões 

de segurança estabelecidos nos normativos. 

Em suma, o relatório da equipe de auditoria atestou a precariedade e fragilidade do 

processo de fiscalização realizado pelo DNPM e apontou diversos fatores determinantes440. No 

entanto, a unidade técnica do TCU entendeu que a precariedade e a vulnerabilidade do controle 

exercido pelo DNPM perpassavam por todo o processo de fiscalização levado a cabo. Entendeu-

se que havia procedimentos problemáticos em geral, sistemas deficitários, omissões crônicas e 

incompatibilidades orçamentárias que, interconectados, estavam arraigados na própria cultura 

institucional. Por isso, a auditoria concluiu que “não se entende plausível individualizar 

condutas (especialmente omissivas) no presente caso”441. Os Ministros em essência 

acompanharam o entendimento dos auditores. As deliberações de todos os acórdãos serão 

aprofundadas no item 3.3. 

 

 

3.2.2 Fiscalizações incidentes após a formalização da ANM (2018-2020) 

 

 

 

 
às diretrizes gerais da Diretoria de Fiscalização (DIFIS). E mesmo quando obedecidas as prioridades, constatou-

se que apenas 28% das barragens mais perigosas do Brasil foram fiscalizadas entre 2012 e 2015. As 

superintendências do Amapá, Amazonas, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe não realizaram 

uma fiscalização sequer entre 2012 e 2015. Uma possível explicação para esse fato é que durante a elaboração da 

proposta orçamentária feita pela autarquia em 2015 foram previstas 11 mil fiscalizações ao custo de R$ 8 bilhões. 

No entanto, apenas 4 bilhões foram efetivamente consignados ao DNPM naquele ano. 
440 Primeiro, da vulnerabilidade da classificação das barragens de rejeito no Brasil, já que eram baseadas 

exclusivamente em dados declaratórios. Segundo, da omissão do DNPM em analisar e fiscalizar as informações 

contidas nos documentos encaminhados obrigatoriamente pelas empresas de mineração, sobretudo os extratos de 

inspeções regulares e as declarações de estabilidade. Terceiro, do não cumprimento satisfatório do art. 16, inciso 

III da PNSB. Quarto, da precariedade do planejamento do DNPM quanto às ações de fiscalização e absoluta 

desarticulação fática entre a DIFIS e as superintendências. Quinto, da ausência de sistemas digitais que permitam 

gerenciar as informações necessárias. Sexto, da ausência de instrumentos gerenciais para aferir a qualidade e a 

padronização das fiscalizações realizadas pelo DNPM. Sétimo, da patente omissão do DNPM em realizar 

fiscalizações no local dos empreendimentos minerários. Oitavo, da ausência de critérios objetivos do MME para 

realizar os repasses orçamentários de acordo com prioridades estabelecidas, visto que os seus contingenciamentos 

e repasses às entidades vinculadas seguiam um padrão puramente linear, sem priorização. 
441 Acórdão 2240/2016, p. 68. 
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Este subitem tem por objetivo mapear as principais atividades de fiscalização do 

Tribunal de Contas da União incidentes sobre a Agência Nacional de Mineração. Frise-se que 

algumas categorias de processos possuem características muito menos controvertidas442. Por 

esse motivo optou-se por restringir este subitem somente aos processos de fiscalização, 

atualmente muito mais problemáticos. Após esse recorte, notou-se que as mais amplas e 

profundas fiscalizações realizadas foram auditorias. 

Conforme já exposto no Capítulo 2, quando operacionalizados sem a devida cautela, 

os processos de fiscalização abrem uma janela de oportunidade para o TCU desvirtuar sua 

função de controlador externo e se projetar indevidamente sobre os demais entes reguladores 

nacionais, usurpando para si a posição de direção geral da Administração Pública. O presente 

subitem realiza um mapeamento das fiscalizações e já apresenta alguns comentários mais 

detidos que serão complementares aos achados gerais constantes no item 3.3. 

No total, foram identificados 24 Acórdãos derivados de fiscalizações sobre a ANM. 

Alguns deles foram relativamente simples e objetivos,, outros só incidiram sobre a ANM 

transversalmente. Ainda que tais casos sejam importantes, o presente subitem priorizará as 

fiscalizações mais complexas em que se auditou em profundidade a regulação minerária, i.e., a 

organização e o funcionamento das atividades-fim da ANM. Isso implica na apresentação mais 

detida de 7 Acórdãos. 

 

I – Um quadro de completo abandono (acórdão 513/2018 – P) 

 

Este acórdão inaugura um momento em que o TCU passa a explicitar com mais ênfase 

seu descontentamento com a regulação do setor minerário. Sob o pretexto de conhecer a 

estratégia governamental e os riscos envolvidos na exploração do mineral nióbio, o TCU voltou 

novamente a avaliar a gestão da outorga de títulos minerários. Além dos procedimentos 

habituais, desta vez houve um levantamento das fiscalizações já realizadas pelo TCU sobre as 

atividades do DNPM, “com o objetivo de não repetir os mesmos procedimentos de verificação 

já adotados, mas aproveitar suas conclusões para o direcionamento da auditoria atual e, ao fim 

e no que for pertinente, comparar o desempenho do departamento no transcorrer do tempo”443. 

 
442 As atividades de julgamento de contas e de apreciação de atos sujeitos a registro, por exemplo, são 

tradicionalmente entendidas como controles de conformidade voltados a aferir a legalidade financeira (em sentido 

amplo) dos atos e contratos públicos. Por isso, quanto a estas tradicionais atividades, no momento existe pouca 

margem de debate dentro do âmbito em que este trabalho se propõe a aprofundar. Apesar do julgamento de contas 

e da apreciação de atos sujeitos a registro serem indispensáveis às análises quantitativas para se ter um panorama 

geral da atuação do TCU, a exposição mais aprofundada será feita sobre os processos de fiscalização. 
443 Acórdão 513/2018, p. 3. 
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Os auditores não apontaram irregularidades formais nos processos investigados: 

entendeu-se que as outorgas observaram os trâmites legais e regulamentares vigentes à época. 

Somente evidenciou-se que, embora a lei não estabeleça prazo específico para as manifestações 

do DNPM, os prazos para analisar e concluir cada etapa dos processos de outorga de direitos 

minerários eram sobremaneira desarrazoados: em síntese, cada manifestação do DNPM 

demorava de dois a cinco anos. 

Para além disso, constatou-se na análise de desempenho que a fiscalização do DNPM 

sobre as condições previstas nos títulos de outorga era altamente precária, e a autarquia sequer 

tinha conhecimento de informações básicas para aferir se os empreendedores as respeitavam. 

Sobre a capacidade do DNPM de identificar e corrigir inconsistências e irregularidades na 

arrecadação da CFEM, as conclusões foram similares a outros Acórdãos anteriores: o regulador 

não está estruturado adequadamente para executar essas atividades a contento. 

Nesse sentido, a equipe de auditoria fez questão de ressaltar que a atuação deficiente 

do DNPM era uma situação crônica, pois os achados da auditoria eram similares aos 

apontamentos realizados nas fiscalizações ocorridas principalmente entre 2010 e 2014444. Ainda 

de acordo, entendeu-se que para que a atuação da Corte de Contas pudesse realmente ter um 

“caráter transformador sobre o órgão” seria “necessário ampliar os horizontes para enxergar a 

situação geral do DNPM”: não somente encaminhar novas deliberações, mas sim reconhecer 

que as dificuldades enfrentadas têm origem na patente falta de recursos financeiros somada com 

a irregularidade na sua liberação, quando considerados os contingenciamentos. 

Para enfrentar esse problema, a equipe de auditoria sugeriu duas frentes de ação: uma 

primeira, para otimizar os processos internos da ANM, e uma segunda, para dar ciência às 

entidades que efetivamente poderiam mudar a realidade do sucateamento crônico do regulador 

 
444 “Rememorando, o levantamento realizado em 2010 (TC 027.591/2010-7, de relatoria do Min. José Múcio 

Monteiro) identificou, dentre os eventos de risco aventados, falta de tempestividade na aprovação dos Relatórios 

Finais de Pesquisa (RFP) e dos Requerimentos de Permissão de Lavra Garimpeira (RLG). Por sua vez, as auditorias 

de conformidade realizadas em 2011 e 2012 (TC 011.720/2011-5, Acórdão 3.072/2011-TCU-Plenário, de relatoria 

do Min. Raimundo Carreiro, 005.711/2011-8, Acórdão 657/2012-TCU-Plenário, de relatoria do Min. Raimundo 

Carreiro e 034.373/2012-8, Acórdão 1.979/2014-TCU-Plenário, de relatoria do Min. Raimundo Carreiro) 

identificaram problemas tais como: os RFP e os RLG não eram aprovados de forma tempestiva nas principais 

superintendências do DNPM, devido, sobretudo, à falta de servidores e de critérios de seleção para sua análise, o 

que resultava num elevado acúmulo de processos; os RLG não eram aprovados de forma tempestiva, tendo em 

vista que havia estoque de 12.079 processos aguardando análise, muitos há cerca de vinte anos; os sistemas 

informatizados da autarquia, que armazenam dados sobre os processos minerários, mostravam-se desatualizados 

e inconsistentes, comprometendo a credibilidade das informações prestadas pela entidade; não realização de 

análises e auditorias no relatório anual de lavra; fragilidade no método de fiscalização da CFEM; ausência de 

instrumentos capazes de identificar devedores; fragilidade na gestão dos processos de cobrança; deficiências nos 

procedimentos de quitação dos débitos; deficiência de recursos humanos na área de arrecadação e nas 

procuradorias nos estados; deficiências relativas à capacitação do quadro de pessoal da área de arrecadação; 

deficiência da infraestrutura de tecnologia da informação, de sistemas informatizados de apoio e de recursos 

materiais na área de arrecadação, dentre outros problemas”. Acórdão 513/2018, p. 27. 
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e os riscos envolvidos nisso: o MME, a Casa Civil, o Ministério do Planejamento, o Ministério 

da Fazenda, e as comissões pertinentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Seria necessário 

incrementar os recursos para oportunizar as melhoras gerenciais. 

O voto do Ministro relator minuciou os principais achados da auditoria e, ao contrário 

da unidade técnica, concluiu que as estruturas internas da atual ANM não estavam cumprindo 

adequadamente suas obrigações normativas, conforme seu Regimento Interno. E com isso 

reconheceu que esses achados em verdade são repetições de fatos já apontados pelo TCU nas 

auditorias realizadas a partir de 2010. Ao fim foi enfático: “a conclusão a que chego é de um 

quadro de completo abandono em que se encontra essa autarquia, um órgão que deveria ter 

papel de destacada importância no arranjo institucional responsável pelo setor mineral no 

país”. 

 

II – A vice-campeã (acórdão 2604/2018 – P) 

 

A fiscalização operacional do Acórdão 2604/2018 decorreu de iniciativa do TCU a 

partir da sua percepção de um quadro de recessão, desemprego, desequilíbrio fiscal, qualidade 

deficiente dos serviços públicos e a percepção pública de alto grau de corrupção, a qual traz 

consigo a perda de confiança do cidadão no Estado, que corrói a credibilidade nas instituições 

e estimula o desprezo do cidadão pela lei. Partindo desse cenário, o TCU se propôs a avaliar 

em que medida órgãos da Administração Pública Federal se encontram expostos aos riscos de 

fraude e corrupção445. 

Nessa auditoria foram escolhidas seis instituições específicas para estudo de caso mais 

aprofundado, dentre elas a ANM. Após os estudos, um dos principais produtos do relatório 

gerado pelo TCU foi um mapa de exposição ao risco de fraude e corrupção das instituições 

públicas federais. A ANM ficou em 2º lugar dentre todas as instituições públicas federais mais 

expostas ao risco, levando-se em consideração a matriz “entidade com maior poder de 

regulação de mercado” versus “fragilidades dos controles de exposição ao risco”. Ficou atrás 

 
445 “A presente auditoria operacional buscou avaliar se os controles de prevenção e detecção relacionados a fraude 

e corrupção das instituições federais do Poder Executivo estão compatíveis com seus poderes econômico e de 

regulação, bem como propor melhorias nos controles associados, eliminando as suas causas sistêmicas; ou, ao 

menos, mitigando os seus efeitos. Como objetivos específicos foram estabelecidos: a) medir o Poder Econômico 

e o Poder de Regulação de instituições públicas federais; b) avaliar os controles de prevenção e detecção de fraude 

e corrupção dessas instituições; c) cotejar, por meio de mapas, os níveis dos controles de prevenção e detecção de 

fraude e corrupção com o Poder Econômico e o Poder de Regulação de cada instituição; d) identificar fragilidades 

e boas práticas nos controles mencionados em uma amostra de órgãos e entidades (estudos de caso), bem como na 

Casa Civil da Presidência da República, tendo em vista alguns desses controles estarem sob a responsabilidade 

desta pasta; e) propor melhorias de forma a eliminar ou reduzir tais fragilidades e, ao mesmo tempo, disseminar 

as boas práticas constatadas”. Acórdão 2604/2018, p. 2. 
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somente da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Entendeu-se que não havia 

gestão de integridade e de riscos na ANM, nem clara divisão de responsabilidades, diretrizes e 

limites para relacionamentos internos e externos, ou controles proativos. Ademais, não eram 

verificadas as vedações relacionadas a nepotismo e a conflitos de interesse. Enfim, entendeu-

se que a estrutura de governança voltada à integridade era altamente deficitária e incompatível 

com o poder de regulação da ANM, posto que o mercado de mineração é um dos mais 

expressivos do país. 

 

III – Regulação não se faz só no papel (acórdão 343/2019 – P) 

 

O Acórdão 343/2019 se trata de um processo de levantamento de riscos que teve por 

finalidade analisar os riscos inerentes à fiscalização, cobrança e efetiva arrecadação da CFEM, 

com o objetivo de mapear evidências de ineficiência no uso de recursos públicos e no 

desempenho institucional da ANM. Mais do que somente os processos diretamente 

relacionados à CFEM, avaliou a governança na gestão dos recursos minerais brasileiros. Com 

isso, possibilitava-se a consolidação de uma agenda de fiscalizações a serem realizadas 

futuramente pelo TCU. Este é mais um Acórdão em que o corpo de Ministros do TCU passa a 

se manifestar com maior ênfase sobre a necessidade maior de intervenção direta, funcionando 

como verdadeira entidade metarreguladora. 

No momento em que este Acórdão foi prolatado a lei que formalizou a criação da 

Agência de Mineração já estava vigente há um ano e dois meses sem que houvesse efetiva 

definição e implementação de sua estrutura. A Diretoria não havia sido aprovada pelo Senado 

Federal, e o Regulamento da ANM não havia sido aprovado em Decreto pelo Presidente da 

República, conforme a legislação prevê. Mesmo que os rompimentos de barragens houvessem 

alarmado todas as instituições para as deficiências regulatórias da autarquia, na prática ainda 

estava inalterada a estrutura regimental e organizacional do DNPM. À exceção, cite-se algumas 

inovações na estrutura operacional da Procuradoria446. 

Neste acórdão nota-se que a principal e reiterada percepção do TCU se refere à enorme 

discrepância entre os recursos orçamentários aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 

a ANM e os referenciais para execução orçamentária e financeira de fato repassados pelo 

 
446 Acórdão 343/2019, p. 12. 
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Ministério de Minas e Energia447. Nesse sentido, constatou-se que as contínuas constrições 

orçamentárias ao regulador comprometem a estrutura e os sistemas de fiscalização, cobrança e 

arrecadação da CFEM; que o quadro de pessoal permanece reduzido, e com perspectiva de 

aposentadorias em larga escala no curto prazo; e que a qualificação dos servidores permanecia 

inadequada para o exercício de funções inerentes a um setor com legislação complexa e com 

diversidade de processos produtivos. Quase todos os problemas anteriormente constatados se 

repetem448. Por esses motivos, a equipe de auditoria concluiu que “a atuação deficiente do 

DNPM é uma situação crônica, pois os riscos identificados possuem similaridade aos 

apontados nas auditorias realizadas desde 2010”. 

 

IV – Brumadinho (acórdão 1116/2020 – P) 

 

O acórdão 1116/2020 decorreu da única fiscalização qualificada explicitamente como 

auditoria de conformidade. Esta fiscalização buscou compreender a regularidade jurídica das 

medidas adotadas pela ANM para acompanhar e fiscalizar a barragem de rejeitos de mineração 

que se rompeu em Brumadinho/MG. Incidentalmente a auditoria acabou analisando a 

regularidade jurídica das ações da ANM sobre barragens de mineração em geral. Por essas 

razões os parâmetros de controle da equipe técnica foram exclusivamente jurídicos449, de modo 

que houve razoável clareza sobre não se tratar de controle de desempenho. 

 
447 Os dados utilizados para tal conclusão foram os seguintes: “De acordo com o Relatório de Gestão 2017, o limite 

orçamentário autorizado em 2016 totalizou R$ 53.549.249,00, dos quais R$ 48.028.771,00 foram destinados à 

dotação das ações Gestão e Manutenção e R$ 5.520.478,00 à dotação de atividades finalísticas (p. 33, Quadro 5). 

Nesse exercício, o DNPM geriu um orçamento global de R$ 478.037.954,00 (p. 74), tendo arrecadado uma receita 

de R$ 1.915.136.391,80”. Acórdão 343/2019, p. 8. 
448 Por um lado, houve a especialização da Procuradoria, agora havia auditoria de preços externos, e aprimorou-se 

uma parte das inconsistências da área de TI. Estas foram as únicas boas práticas constatadas. De outro lado, a 

parcial mudança no marco regulatório parece não ter surtido efeito real na situação da autarquia. Além disso, o 

número de fiscalizações nos empreendimentos permanecia muito baixo, e as metas de desempenho seguiam como 

puramente quantitativas. Assim, os riscos relacionados à ausência do enforcement regulatório seguia alto. 

Permanecia também uma grande carência de sistemas informatizados, a utilização de processos físicos, e de 

planilhas circunstanciais em Excel para alimentar os dados essenciais à regulação da CFEM, como aqueles que 

são utilizados para validar as informações prestadas pelos mineradores no RAL. O banco de dados da ANM seguia 

desatualizado, com falta de pessoal e de treinamento, resultando em baixa capacidade operacional na área de TI. 

Todos esses problemas culminavam na frequente prescrição e decadência dos créditos de CFEM. Além disso, os 

mineradores não eram qualificados e estratificados conforme variáveis que permitissem fiscalizações inteligentes, 

e a amostra de empreendimentos que eram fiscalizados não seguia qualquer critério objetivamente pré-

estabelecido. Constatou-se ainda a continuidade, por vários exercícios, de graves deficiências na comprovação das 

informações auto declaratórias prestadas pelos mineradores para fins de definição dos valores devidos de CFEM, 

bem como a continuidade do não-cruzamento de dados fiscalizados pela ANM com bancos informacionais de 

outras instituições. Aferiu-se ainda indícios de elevados valores sonegados pela Vale S.A. através de manobras 

com subsidiárias no exterior. 
449 A equipe do TCU identificou que o principal pilar normativo que vinculava a atuação da ANM neste caso era 

a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), então a Lei 12.334/2010. Essa norma classificava as 
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Em breve síntese, evidenciou-se que a responsabilidade por desenvolver o 

detalhamento técnico em projetos de mineração foi transferida ao empreendedor e ao seu 

engenheiro responsável, e por isso não seria possível controlar o ente regulador quanto às 

técnicas e metodologias adotadas pelo empreendedor na construção e execução de barragens. 

Ao regulador caberia somente gerenciar os dados declaratórios dos empreendedores e validá-

los. No entanto, dadas as restrições orçamentárias sofridas pela ANM, a entidade priorizava 

fiscalizações em projetos em que havia maior sinalização de perigo. No caso da barragem de 

Brumadinho os documentos atestavam estabilidade, o que levava à classificação da barragem 

como não prioritária. Dessa maneira, a equipe de auditores concluiu que a ANM adotou os 

procedimentos previstos nos normativos, de acordo com a categoria de risco, dano potencial 

associado e outros parâmetros classificatórios no que tange à fiscalização da segurança da 

barragem de Brumadinho. 

Para a equipe de auditoria restou bastante claro havia importantes aprimoramentos a 

serem realizados na regulação do setor minerário, o que inclui a fase de fiscalização, mas que 

eram mais relacionados às fragilidades na capacidade institucional da ANM do que no 

descumprimento frontal da legislação. Entendeu-se que a ANM atuava na tentativa de otimizar 

seus escassos recursos institucionais, alocando seus recursos onde havia maior perigo. Por esse 

motivo a unidade técnica somente propôs o acompanhamento da situação. 

A Ministra-relatora discordou desse posicionamento. Destacou, do relatório, um 

conjunto de eventos de alta periculosidade que não foram comunicados ao regulador, ou foram 

descritos de maneira mais branda no sistema informacional. Por isso não se gerou alerta 

imediato aos fiscais. Mas então fez um paralelo às metodologias de checagem da Receita 

Federal utilizadas para validar informações, levando em conta que em ambos os casos há fortes 

incentivos para o empreendedor falsear seus dados prestados. Desse paralelo concluiu que a 

ANM não atuou preventivamente para obter informações fidedignas, o que seria inaceitável. 

Dessa conclusão entendeu que cabe determinação à unidade instrutiva para abrir processo 

contra os diretores da ANM em razão de suposta omissão em regulamentar os detalhes das 

atividades de mineração bem como pela omissão em realizar fiscalizações para obter 

 
barragens através de uma matriz que combinava a categoria de risco (CRI) e o dano potencial associado (DPA) de 

cada estrutura. Tanto a CRI quanto o DPA poderiam ser classificados entre os níveis baixo, médio e alto. Os 

critérios específicos que culminavam em cada nível foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente (MMA) que deteve a 

prerrogativa de regular todos os tipos de barragens, e, portanto, inclusive as de mineração. A combinação da CRI 

e do DPA gerava uma matriz de categorização das barragens que variava de A até E, conforme as informações 

declaradas pelos próprios empreendedores. Nesse sentido, a Barragem I de Brumadinho enquadrava-se na 

categoria B, a segunda categoria mais problemática. 
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informações fidedignas. O Ministro Aroldo Cedraz fez questão de registrar em seu voto que 

acompanha a relatora e asseverar que: 

Penso que chegou a hora desta Corte contribuir de forma mais decisiva para a 

alteração do status quo, que é, infelizmente, de um total descaso com a segurança de 

empreendimentos dessa natureza, além de uma aparente tentativa de atribuir a outrem 

as responsabilidades por tragédias que degradam nossos recursos naturais e pior, 

ceifam muitas vidas. 

 

 

V – Chega de conversa (acórdão 1193/2020 – P) 

 

Tratou-se de auditoria de natureza operacional com o objetivo de avaliar o desempenho 

da gestão da ANM em relação ao acompanhamento e à fiscalização dos processos de 

fechamento de minas, com base nas obrigações previstas na legislação minerária. Após 

evidenciar o bloco de juridicidade que regia a questão, o relatório passou a demonstrar as 

fragilidades na gestão da agência. 

O plano de fechamento de minas passou a ser uma obrigação jurídica desde 2002, e 

deve estar contemplado desde o início do projeto no Plano de Aproveitamento Econômico 

(PAE) de cada empreendimento, conforme os normativos pertinentes450. A unidade instrutora 

do TCU solicitou à ANM os planos de fechamento dos empreendimentos que juntos 

correspondiam à 80% do faturamento total do setor de mineração do Brasil. Dos documentos 

restou comprovado que nenhum plano de fechamento de mina cumpria todos os requisitos 

estabelecidos na regulação específica, a NRM-20 do DNPM. E 61% desses processos não 

cumpria sequer um dos requisitos. Em especial, os itens relacionados ao monitoramento de 

estabilidade de taludes, nível do lençol freático e drenagem detinham elevado percentual de não 

cumprimento, e foram considerados os itens principais relacionados à segurança no fechamento 

de minas. Além do mais, os planos de fechamento eram perigosamente desatualizados, já que 

a maior parte havia sido apresentada entre cinco e dez anos atrás e nunca mais alimentada. 

Na sequência a unidade técnica do TCU avaliou a atuação da ANM em todos os 

processos disponibilizados, e constatou que em 25% dos processos não houve qualquer análise 

ou menção ao plano de fechamento. Em 52% dos processos a ANM apenas indica que o plano 

foi apresentado, sem efetuar qualquer exame. Em 23% dos processos a ANM de forma sucinta 

considera o plano de fechamento satisfatório, sem indicar fundamentos. Nesse último caso em 

mais da metade dos processos (15% em relação aos 23%) a ANM demandou providências antes 

de chancelar o plano de fechamento de mina. 

 
450 Portaria DNPM 237/2001 e o Decreto 9.406/2018. 
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Tanto a unidade técnica quanto a Ministra relatora entenderam que os planos de 

fechamento de mina são meros planos de intenções, sem consistência, robustez e materialidade, 

e que não são exigidos e fiscalizados na maioria das vezes. Mas essa conclusão levou a 

propostas de deliberação distintas. A unidade técnica entendeu que seria preciso a ANM 

elaborar normativos específicos para orientar os servidores sobre quais deveriam ser os critérios 

e padrões de análise para aprovar ou reprovar os planos, além de adotar providências para 

aprimorar internamente os processos afetos ao fechamento de mina. A Ministra relatora 

entendeu que os critérios mínimos já existiam nas normas do então DNPM, mas que a ANM se 

omitia em fazer os empreendedores cumprirem tais critérios. Por isso, mais uma vez a Ministra 

entendeu ser necessário abrir processo contra a diretoria da ANM. 

 

VI – Um Tribunal de Contas mais incisivo (acórdão 1837/2020 – P) 

 

Tratou-se de auditoria operacional para avaliar a eficiência e a eficácia da atuação da 

Agência Nacional de Mineração (ANM) na regulação, outorga e fiscalização do regime de 

Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), assim como na repressão à extração de minerais 

garimpáveis sem habilitação legal, no período de 2015 a junho de 2019. 

A unidade instrutiva do TCU constatou inicialmente que os requerimentos de 

permissão para lavra garimpeira (PLG) transcorriam na agência de forma morosa, chegando a 

demorar mais de 27 anos, o que desestimulava a formalização da atividade de garimpagem. 

Não existiam prazos internos para a conclusão de cada etapa do rito; mesmo que houvesse, 

verificou-se que a ausência de servidores é causa relevante da morosidade. Além disso, o regime 

de PLG é regido por lei especial que requer procedimento específico mais simplificado, a ser 

regulado pela ANM. Na prática, entretanto, o procedimento segue o rito comum a todos os 

regimes, mudando apenas os documentos de instrução. Por esses motivos a unidade técnica 

propôs como deliberações a recomendação para a ANM estabelecer prazos razoáveis para a 

instrução dos requerimentos, bem como a recomendação de que se elabore estratégia de atuação 

para analisar o estoque já existente. 

A Ministra relatora entendeu de maneira diversa. Para ela, o diagnóstico trazido na 

instrução do processo revelava “gravidade que demanda ação mais incisiva desta Corte”451. O 

discurso que se seguiu inicialmente priorizou argumentos de conveniência e oportunidade a 

análises estritamente jurídicas. A Ministra apontou que a morosidade dos processos minerários 

 
451 Acórdão 1837/2020, p. 38. 
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de outorga significa que a área fica formalmente bloqueada, o que significa um ambiente que 

afasta investimentos legalizados e fomenta a ilegalidade. Mineração ilegal é o tipo de problema 

que a Ministra entende ser da alçada do TCU. 

Contra a morosidade dos processos a Ministra preferiu ignorar os apontamentos 

realizados pela unidade instrutiva em que se esclareceu que há uma estrutura regulatória com 

recursos incompatíveis com a demanda do mercado regulado; e que se tratava de auditoria 

operacional visando colaborar com o desempenho da gestão da ANM. Nesse sentido, entendeu 

que a melhor opção seria responsabilizar a diretoria da ANM por suposta omissão sistemática 

que levou a ANM a estar em desconformidade com os prazos gerais da Lei de Processo 

Administrativo; e por determinar à ANM que reformule o rito de outorga de PLG, 

simplificando-o. E ressaltou: os problemas imputados à ANM não podem ser afastados pelo 

fato de a agência ter herdado a ineficiência funcional do DNPM. 

No entanto, resolveu tomar uma postura mais autocontida quando as matérias 

envolviam expedir deliberações que, através da ANM, elevariam os custos do minerador e 

desestabilizariam o mercado. Por exemplo, deixou de acompanhar a unidade técnica na 

sugestão de que a ANM estabelecesse novas áreas de garimpo a partir de critérios associativos 

com áreas antigas. Também deixou de seguir a unidade técnica na sugestão de determinar à 

ANM que proíba a acumulação de mais de uma PLG por pessoa física ou sociedade. Escolheu 

expedir algumas recomendações para que a ANM realize planejamentos e levantamentos 

internos sobre o tema, além de convênios com entidades públicas que possam facilitar a 

fiscalização das atividades de mineração. 

 

VII – Estamos de olho (acórdão 2914/2020 – P) 

 

Tratou-se da primeira fase do acompanhamento realizado junto à Agência Nacional de 

Mineração (ANM), autorizado internamente, com o objetivo geral de acompanhar a sua 

estruturação, a fim avaliar sua adequação aos parâmetros definidos em lei e pelas boas práticas 

levantadas em outras agências reguladoras452. O acompanhamento se baseava no risco de uma 

 
452 “A instrução do presente feito está a cargo da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de 

Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM), cuja equipe envolvida nesta auditoria, a partir do objetivo geral do 

trabalho, planejou a execução deste acompanhamento em três fases, a saber: - 1ª Fase: analisar aspectos de 

institucionalização, no que tange ao enquadramento aos requisitos legais da diretoria colegiada, quantitativo de 

cargos e cargos em comissão; - 2ª Fase: avaliar aspectos de governança, no que tange ao funcionamento e processo 

de tomada de decisão da Diretoria Colegiada, e de transparência e publicidade das sessões; e - 3ª Fase: avaliar 

aspectos de governança, no que tange a formas de interação com a sociedade, funcionamento e estruturação da 

ouvidoria e da auditoria interna. Examina-se, neste momento, os resultados do acompanhamento relativos à 1ª 
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estruturação inadequada para o modelo de agência poder resultar em uma entidade com 

independência decisória comprometida, sem expertise técnica e sem profissionais suficientes 

para atuar e, em consequência, não cumprir adequadamente suas funções regulatórias e 

fiscalizatórias. 

O acompanhamento apontou inicialmente que um Secretário Estadual foi indicado 

para a diretoria da ANM, o que contrariava a lei de criação da agência453. No entanto o TCU 

manteve postura de autocontenção em relação às competências reservadas ao Senado Federal. 

Em um segundo momento aprofundou-se nos recursos humanos e na gestão orçamentária e 

financeira da Agência, apontando as deficiências estruturais denunciadas há mais de 10 anos e 

as providências já tomadas pelo Tribunal. 

Esta foi a primeira vez que a Resolução TCU 315/2020 foi utilizada para converter 

uma proposta de determinação em recomendação. Aqui, entendeu-se que as agências 

reguladoras têm autonomia administrativa, o que garante à ANM, portanto, a competência de 

solicitar ao Ministério da Economia alterações em seu quadro de pessoal fundamentadas em 

estudos de dimensionamento. E esta foi a recomendação. 

A auditoria evidenciou que os orçamentos autorizados nos anos de 2018 (criação da 

ANM) e 2019 (primeiro ano de funcionamento) foram menores do que o do ano de 2015. Entre 

2015 e 2019 houve diminuição do total autorizado para as despesas discricionárias da ANM, 

entre as quais se incluem despesas com atividades finalísticas (outorga, regulação e fiscalização 

da atividade minerária). E sobre este valor diminuto ainda existem constantes 

contingenciamentos, dificultando a execução orçamentária. Não há, de fato, autonomia 

financeira para a ANM. 

Notou-se ainda que a nova lei da CFEM (Lei 13.540/2017) agora exige a publicidade 

das informações relativas à aplicação das parcelas dessa contribuição, o que ainda não estava 

sendo feito. Portanto, o TCU expediu determinação para que a ANM, beneficiária desta receita, 

demonstre o pleno cumprimento da legislação financeira. 

Por fim, o relatório demonstrou que a unidade da ANM responsável por padronizar, 

normatizar e acompanhar as rotinas de análise de requerimento de outorga não expedia 

quaisquer orientações relativas à emissão de Guias de Utilização, o documento preliminar que 

 
Fase, que cuidou de resposta à seguinte questão de auditoria: como a ANM será estruturada institucionalmente, de 

modo a atender às novas competências da atividade regulatória? A fim de responder a referida questão, foram 

avaliados: (i) o enquadramento dos membros da Diretoria Colegiada aos regramentos legais; (ii) a estrutura de 

pessoal, orçamentária e financeira da ANM; (iii) o enquadramento dos ocupantes de cargos em comissão e função 

de confiança à Lei da Ficha Limpa; e (iv) os aspectos relacionados com a supervisão exercida pelas 

superintendências finalísticas da sede sobre as gerências regionais nos estados”. Acórdão 2914/2020, p. 39. 
453 Art. 9º, inciso I, da Lei 13.575/2017. 
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autoriza, excepcionalmente, a extração de substâncias antes da concessão de lavra. Mas, 

considerando-se as novas iniciativas informadas pelos gestores da ANM, o TCU deixou de 

emitir qualquer deliberação neste momento. 

Em conclusão, o Ministro relator fez questão de ressaltar que o TCU mais uma vez 

demonstra que, se não alterado o estado de coisas em relação à estruturação da ANM, há risco 

real de que a criação dessa agência seja inócua. Em declaração de voto, o Min. Augusto Nardes 

registrou sua preocupação com as fragilidades da ANM, o que descreveu como 

“desgovernança” no setor de mineração. Entendeu ainda ser pertinente registrar o apoio à 

recomendação para a ANM atuar em parceria com o Ministério da Economia com o objetivo 

de promover os estudos necessários à motivação de sua readequação orçamentária. 

 

*** 

 

Estaria além do escopo deste trabalho descrever minuciosamente todas as atividades 

exercidas pelo TCU que tiveram influência sobre a ANM nesta década. Existiram outros casos 

relevantes. Por exemplo, a representação formulada por Deputado Federal Rogerio Correia, que 

alegou possíveis irregularidades relacionadas a cortes no orçamento de 2021 da Agência 

Nacional de Mineração (ANM), afetando a fiscalização de barragens de rejeitos454. Nesse caso 

o TCU admitiu que é incompetente para interferir nas escolhas orçamentárias. Ou também o 

julgamento das contas do exercício de 2015 do MME. Nesse segundo caso avaliou-se o 

tratamento dado ao DNPM pelo MME. Concluiu-se que o corte dos recursos era linear para 

todas as unidades supervisionadas do Ministério, sem que houvesse qualquer critério que 

estabelecesse prioridades455. 

Como dito, foram selecionados os acórdãos em que a amplitude e a profundidade da 

fiscalização permitiram a construção da visão sistêmica da ANM por parte do TCU. Nesse 

sentido, o presente subitem buscou descrever e demonstrar que existem, no TCU, diversos 

 
454 Acórdão 3041/2020 – P. 
455 “Nesse quesito, o controle interno registrou que o MME tem realizado cortes lineares no orçamento das suas 

unidades. Segue excerto do Ofício 090/2016-SE-MME (peça 7, p. 141): [...] o critério utilizado pelo MME para a 

distribuição do limite de empenho é calcular o percentual de contingenciamento em relação às dotações aprovadas 

na Lei Orçamentária Anual (LOA), excetuando as Emendas Parlamentares, e aplicar o mesmo percentual a todas 

as Unidades Orçamentárias, com eventuais ajustes pontuais. A opção pelo corte linear, em que pese ser simples e 

menos custoso, indica a inexistência clara de prioridades setoriais. A supervisão do MME não é capaz de 

estabelecer critérios objetivos para, de acordo com prioridades pré-estabelecidas, decidir acerca da alocação 

diferenciada de recursos orçamentários e financeiros. Não se busca aqui defender que o DNPM necessita ser 

priorizado em detrimento de outras unidades (ainda que a escassez de recursos destinados ao Departamento já 

tenha sido destacada em outros trabalhos do TCU e do próprio controle interno), mas reforçar que o papel de 

supervisor implica maior envolvimento do MME no gerenciamento eficiente na alocação de recursos segundo 

prioridades e objetivos setoriais”. Acórdão 6364/2020 – 2 CAM. 
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relatórios e decisões inter-relacionadas sobre o DNPM/ANM. Na última década o acúmulo de 

constatações repetidas em auditorias fez com que o colegiado de Ministros emitisse declarações 

cada vez mais explícitas e categóricas de insatisfação com a organização e o funcionamento da 

ANM. Todos os relatórios do TCU apontaram que as deficiências crônicas da Agência estavam 

relacionadas a dotações orçamentárias insuficientes, cortes orçamentários acentuados, e 

quadro de pessoal extremamente reduzido. Nos rompimentos das barragens de rejeitos as 

instruções apontavam que o DNPM/ANM não havia fiscalizado adequadamente porque não 

havia possibilidade de atuar de maneira satisfatória com seus recursos institucionais reduzidos. 

Com o pouco que possuía, o regulador otimizava as fiscalizações direcionando-as a barragens 

que estavam catalogadas como mais perigosas. 

A partir de 2018 o colegiado passou a registrar em seus votos que a ANM operava em 

quadro de completo abandono, altíssima exposição ao risco de fraude e corrupção, e 

“desgovernança” institucional. Por esse motivo entendiam que competia ao TCU modificar esta 

realidade e induzir melhoras, e passaram a propor estratégias de intervenção cada vez mais 

incisivas. Isso sugere que o TCU se enxerga como uma instituição de direção superior da 

regulação minerária. Por exemplo, nos anos de 2016 e 2020 constatou-se casos em que o 

colegiado de Ministros discordou dos entendimentos da própria unidade técnica e resolveu abrir 

processos de pretensão punitiva contra a diretoria do DNPM/ANM em razão de suposta 

omissão sistemática em regular e fiscalizar adequadamente o setor de mineração. Para melhor 

compreender este cenário, o item 3.3 a seguir inaugura a análise crítica das deliberações 

encaminhadas à ANM. 

 

 

3.3 Terceira parte: controlador ou metarregulador minerário? 

 

 

O presente item tem por objetivo mapear e analisar criticamente a atuação geral do 

TCU sobre a ANM na última década. Ao contrário do item 3.2, aqui não foram selecionadas as 

fiscalizações consideradas de maior relevância para compreender como o Tribunal enxerga a 

ANM. Neste item serão expostos os quantitativos, padrões comportamentais e conclusões 

derivados da análise de todos os acórdãos proferidos entre 2010 e 2020. Para iniciar a exposição 

deste panorama geral o gráfico abaixo trata das atividades realizadas na última década, 

classificadas por categoria de processo: 
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Gráfico 1: Atuação do TCU sobre a ANM – por categoria de processo 

Fonte: elaboração própria 

 

O Gráfico 1 demonstra que foram realizadas um total de 51 fiscalizações; 9 

julgamentos de contas; 27 apreciações de atos sujeitos a registro; e somente 1 consulta. 

Constata-se que as atividades do TCU sobre o DNPM/ANM aumentaram nos últimos 3 anos. 

De maneira geral, a atribuição fiscalizatória tem sido a que mais ocupou o TCU na última 

década. A exceção é o ano de 2020, no qual 27 acórdãos foram proferidos sobre atos sujeitos a 

registro, sendo 25 aposentadorias. Isso é relevante porque demonstra que a preocupação do 

TCU com o déficit de servidores ativos tende a se agravar. Outro fato relevante é o de que em 

2017, ano em que a ANM foi formalmente institucionalizada, houve somente um julgamento 

de contas que interessou à Agência. Isso é um facilitador das análises que levam em 

consideração que até 2016 o DNPM seguia o regime autárquico geral, ao passo que em 2018 a 

ANM passou a seguir o regime especial das agências reguladoras. 

Entrando em maior detalhamento nas atividades realizadas, percebe-se que as 

atividades mais recorrentes foram: a apreciação de 28 processos de aposentadorias456; o 

julgamento de 21 representações; 9 monitoramentos; 9 auditorias operacionais; e 8 prestações 

de contas. No intermédio, observam-se 3 atos de admissão; 3 levantamentos; 3 

acompanhamentos; 2 pensões civis; e 2 auditorias integradas. Por outro lado, as seguintes 

atividades só constaram uma única vez no interesse da ANM: desestatização; consulta; 

 
456 Por vezes um único processo congrega um conjunto de servidores. Assim, o quantitativo de servidores 

aposentando-se é muito maior. 
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denúncia; tomada de contas especial; solicitação do Congresso Nacional; e auditoria de 

conformidade. O Gráfico 2 demonstra a distribuição temporal das atividades: 

 

 

Gráfico 2: Atuação do TCU sobre a ANM – por subcategoria de processo (ou instrumento de controle) 

Fonte: elaboração própria 

 

Ainda que seja importante ter uma visão geral das atividades realizadas, mais 

importante para os fins deste trabalho é compreender as deliberações encaminhadas à ANM. 

No panorama geral, foi possível constatar que foram emitidas 62 determinações, 121 

recomendações, e 47 ciências. A média por ano é de 5,63 determinações, 11 recomendações e 

4,2 ciências. No entanto, o Gráfico 3 abaixo demonstra que existe uma grande flutuação entre 

os tipos de deliberação formalizados pelo TCU ao longo dos anos. Note-se que só foram 

computadas as deliberações encaminhadas à ANM ou aquelas que instauraram processo contra 

seus diretores. 
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Gráfico 3: Atuação do TCU sobre a ANM por quantitativo de deliberações formalizadas 

Fonte: elaboração própria 

 

Confrontar as informações que embasaram os Gráficos 2 e 3 permitiu ainda construir 

uma tabela para identificar quais foram os instrumentos preferidos pelo TCU para emitir cada 

tipo de deliberação457. Identificou-se que o maior número de recomendações foi emitido em 

sede de auditoria integrada, um instrumento não previsto na legislação que combina auditoria 

operacional e de conformidade em uma só fiscalização. Por sua vez, o maior número de 

determinações foi emitido em auditoria operacional, um instrumento desenhado para ser 

colaborativo. Já o maior número de ciências foi emitido em sede de prestação de contas, e a 

maior parte das irregularidades cientificadas e utilizadas como fundamento para aprovar as 

contas com ressalvas não dizia respeito à legislação de contas. 

Para ilustrar melhor os instrumentos mais utilizados para intervir na ANM, note-se que 

foram formalizadas 69 recomendações em sede de auditoria integrada; 46 em auditoria 

operacional; 3 em representação e 3 em acompanhamento. Por sua vez, foram formalizadas 24 

determinações em auditoria operacional; 13 em auditoria integrada; 8 em prestação de contas; 

6 em monitoramentos. Por fim, foram 23 ciências em prestação de contas; 11 em auditoria 

operacional; 5 em representações; 3 em monitoramento458. 

 
457 A tabela completa consta no Anexo II. 
458 Todas as informações podem ser confirmadas na tabela de dados construída para analisar os acórdãos que consta 

no Anexo II. 
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Ainda que as informações constantes no Gráfico 3, sobre o quantitativo de 

deliberações por ano, estejam refletindo os dados coletados dos acórdãos, elas podem ser 

consideradas enganosas. Isso porque foi possível confirmar, assim como outros trabalhos 

empíricos prévios também o fizeram, que diversas deliberações são problemáticas pelo fato de 

o TCU tratar recomendações, determinações e ciências com pouco rigor. 

Ao expedir um conjunto de recomendações o TCU frequentemente exige que seja 

elaborado um plano de ação para implementá-las, e também frequentemente não torna claro na 

redação do dispositivo que são sugestões baseadas na expertise do Tribunal, mas que há a 

possibilidade de discordância. Como há uma cultura de controle pelo medo, os gestores 

públicos constantemente sentem-se impelidos a adotar integralmente as sugestões. Ressalte-se 

que as recomendações não são vinculantes porque podem ser emitidas após avaliação 

contextual do desempenho da entidade auditada a partir de parâmetros subjetivos e relacionais, 

ou então a partir de exame da regularidade de atos e contratos administrativos em relação à 

legislação em geral. 

As determinações exaradas se trataram, com frequência, de um instrumento coercitivo 

para que a ANM atendesse, na visão do TCU, a legislação minerária. Foram citados como 

fundamento para as imposições altamente específicas do Tribunal dispositivos altamente 

genéricos, como aqueles que prescrevem a necessidade de a ANM fiscalizar e normatizar as 

atividades do setor de mineração. Isso é altamente problemático, conforme será oportunamente 

aprofundado. Outro problema grave percebido fora a utilização de determinações com 

fundamento único nas normas que regem o TCU, sem indicar os dispositivos violados pela 

autarquia fiscalizada. 

No mesmo sentido, ciências também foram utilizadas como instrumento coercitivo 

para a implementação de medidas relativas ao desempenho da autarquia ou então relativas ao 

atendimento legislação em geral. Em verdade, as ciências são um instrumento problemático em 

si. No TCU a fiscalização de conformidade jurídica sobre matérias financeiras requer a adoção 

de medidas corretivas para a aplicação do Direito. A fiscalização de desempenho requer a 

atuação colaborativa. As ciências foram construídas como um instrumento de notificação sobre 

atos de menor potencial ofensivo, notadamente irregularidades formais. Como a literatura 

aponta que o TCU entende que pode e deve intervir em todas as matérias administrativas, é 

possível inferir que o Tribunal também se sente responsável pelas matérias sujeitas às ciências. 

São entendidas, portanto, declarações sobre uma atuação antijurídica que requer reorientação, 

mas que o Tribunal não emitirá nenhuma determinação. 
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Isso quer dizer que o TCU inventou uma dinâmica de controle sobre ato antijurídico 

verificado após subsunção normativa que não enseja correção coercitiva. Mas a leitura dos 

acórdãos permitiu identificar pouco rigor por parte do TCU na diferenciação entre as ciências 

como atos de notificação e as ciências como atos de comando. O atual contexto de controle pelo 

medo e opacidade dos limites sancionatórios e intervencionistas do TCU corrobora com isso, 

posto que os gestores públicos se entendem como atuando ilegalmente, o que ensejaria 

punições. Afinal, a imperatividade é a base do Direito. Uma leitura mais apropriada para as 

ciências seria a de que são declarações sobre atos antijurídicos que fogem à esfera de 

competência contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do TCU. Mas nos casos em que 

não ficou claro o caráter de mera notificação, as ciências foram computadas como atos de 

comando459. 

Levar em consideração todas as problemáticas envolvendo a atuação do TCU levou à 

construção do Gráfico 4 abaixo, que organiza os acórdãos e demonstra de maneira clara e 

simplificada se na última década o Tribunal atuou dentro dos seus limites jurídicos e 

institucionais ou não. Os acórdãos foram considerados problemáticos a partir dos seguintes 

critérios: 

(i) Se o Tribunal remodelou previamente contratos de outorga de títulos 

minerários; 

(ii) Se o Tribunal proferiu atos de comando (determinações ou ciências) ou 

registrou pretensão punitiva quando exerceu fiscalizações a partir de métodos 

de aferição de desempenho; 

(iii) Se o Tribunal proferiu atos de comando (determinações ou ciências) ou 

registrou pretensão punitiva quando identificou supostos atos antijurídicos 

referentes à legislação em geral, e não somente à legislação contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial; 

(iv) Se o Tribunal proferiu atos de comando (determinações ou ciências) ou 

registrou pretensão punitiva sem deixar claro qual o dispositivo normativo 

infringido; 

(v) Se o Tribunal proferiu atos de comando (determinações ou ciências) ou 

registrou pretensão punitiva fundamentando-se em dispositivos com conceitos 

 
459 Isso porque este trabalho parte da premissa de que é importante levar em consideração a percepção dos gestores 

públicos sobre as deliberações que recebem do TCU, e não somente a categorização formal dessas deliberações. 

Por exemplo, foi possível perceber que o TCU requer que os gestores relatem as medidas que serão adotadas para 

suprimir as irregularidades cientificadas. São consideradas, portanto, atos de comando. 
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jurídicos indeterminados ou em princípios abstratos; ambos sujeitos a 

interpretação e aplicação diversa por parte da ANM. 

(vi) Se o Tribunal exigiu (através de determinação ou ciência) plano de 

implementação de recomendações sem que a redação do acórdão deixasse 

evidente a possibilidade de discordância para o gestor público. 

(vii) Se o Tribunal ampliou seu âmbito de jurisdição a operações de direito privado. 

Os critérios acima ensejam a categorização “Problemático” porque configuram aquilo 

que é chamado de atuação enquanto metarregulador minerário. Por outro lado, os acórdãos que 

não foram considerados problemáticos diferenciaram as duas dinâmicas de controle 

(conformidade jurídica e desempenho) e realizaram intervenções coercitivas e imediatas 

somente no âmbito de jurisdição contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, e a partir de 

clara indicação da regra que fundamentou a intervenção. A aplicação destes critérios teve o 

Gráfico 4 como produto: 

 

 

Gráfico 4: Atuação do TCU sobre a ANM – acórdãos considerados problemáticos 

Fonte: elaboração própria 

 

Totalizaram 69 acórdãos não problemáticos e 25 problemáticos. É possível perceber 

que em todos os anos há ao menos um acórdão problemático proferido no interesse da ANM. 

Em 2020 a maioria dos acórdãos não foram problemáticos em razão da apreciação de 27 atos 

sujeitos a registro, atribuição tradicional e de pouca controvérsia. Mesmo assim, 2020 foi o ano 

com a maior quantidade de acórdãos considerados problemáticos em toda a década (um total 
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de 6), seguido pelo ano de 2012 (um total de 4). Nos anos de 2012 e 2014 houve equivalência 

no número de acórdãos problemáticos e não problemáticos (4 e 1 para cada). Em 2017 o único 

acórdão proferido foi problemático. Nos demais anos os acórdãos problemáticos estão em 

número ligeiramente menor em relação aos não problemáticos. Considerando a importância das 

atribuições e o nível de excelência esperado do TCU, é extremamente alarmante que o 

quantitativo geral e o relativo de acórdãos problemáticos seja este. Afinal, no mínimo são 

problemáticos, mas no limite são antijurídicos e operam subvertendo todo o Estado 

Democrático de Direito. 

Todas as 9 auditorias operacionais realizadas na década foram consideradas 

problemáticas, assim como seus monitoramentos decorrentes460. Foram o principal instrumento 

utilizado para a atuação como metarregulador minerário. Além disso, um total de 5 das 8 

prestações de conta anuais de interesse da ANM também foram consideradas problemáticas. 

Alguns instrumentos foram realizados uma única vez na década, e também foram considerados 

problemáticos, sendo eles: auditoria de conformidade, consulta e desestatização. A relação 

completa dos instrumentos considerados problemáticos ou não consta no Anexo III. 

Levando-se em consideração que há um grande quantitativo de instrumentos de 

controle problemáticos, foi possível perceber que o tipo de fiscalização ou de julgamento 

realizado não fez nenhuma diferença para o TCU no momento de aplicar uma dinâmica de 

controle específica (corretiva ou colaborativa) ou de se impor enquanto metarregulador 

autoproclamado (exercer o controle e a administração geral do Estado sem base jurídica). Por 

esse motivo foi necessário fazer a leitura atenta dos acórdãos individualmente para identificar 

qual a dinâmica de controle realmente utilizada em cada processo. 

Os casos em que foi realizada a subsunção normativa e aplicação de medidas 

decorrentes foram catalogados como “Conformidade”. Os casos em que foi realizada avaliação 

de parâmetros relacionais extrajurídicos461 como, por exemplo, eficiência, eficácia e 

conveniência foram catalogados como “Desempenho”. Os casos em que ambas as dinâmicas 

foram realizadas em apartado, com resultados decorrentes também apartados, foram 

catalogados como “Ambos”. Os casos em que ambas as dinâmicas foram realizadas, mas houve 

pouco rigor na diferenciação das metodologias, além de confusão no momento de aplicar as 

 
460 Os monitoramentos poderiam converter as deliberações problemáticas em não problemáticas, como foi possível 

constatar em uma única decisão. Ao manterem as deliberações anteriores seguiram sustentando a postura 

problemática do Tribunal. 
461 Sobre os parâmetros relacionais extrajurídicos, ver os itens 2.5 e 2.6 da dissertação. 
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deliberações decorrentes, foram catalogados como “Não diferenciou”. A aplicação desses 

critérios teve como produto o Gráfico 5: 

 

Gráfico 5: Atuação do TCU sobre a ANM – por dinâmica de controle efetivamente realizado 

Fonte: elaboração própria 

 

O Gráfico 5 acima demonstra que o controle de conformidade jurídica, apesar de ser a 

mais marcante e tradicional atribuição do Tribunal, não está mais tão em evidência. De fato, 

em nenhum momento deste período as atribuições na categoria “Desempenho” superaram, em 

números, as atribuições na categoria “Conformidade”. Ainda assim, a categoria “Não 

diferenciou” chegou a superar ou a estar em um mesmo ponto da categoria “Conformidade”. E 

se consideradas as categorias “Desempenho”, “Não diferenciou” e “Ambas” em conjunto, é 

possível constatar que o TCU está cada vez mais envolvido com a dinâmica de controle 

gerencial. 

No entanto, o Gráfico 5 demonstra que as contínuas medidas coercitivas aplicadas 

inadequadamente na categoria “Não diferenciou” condizem com os alertas da doutrina de que 

o TCU terá dificuldade de se adaptar à essa nova dinâmica dialógica e gerencial, tendo que 

abarcar dois modelos de controle tão distintos. Todos os acórdãos na categoria “Não 
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diferenciou” foram considerados “problemáticos”. Mas os acórdãos “problemáticos” somam 

uma quantidade ainda maior, pois levam em consideração outros critérios além da dinâmica de 

controle realizada, conforme os critérios expostos acima. 

Como já exposto no Capítulo 2 desta dissertação, já há algum tempo que a literatura 

expõe, em outros recortes ou setores específicos, circunstâncias similares às apontadas na 

análise aqui realizada. Isso aparentemente gerou reflexos dentro do TCU. Recentemente, em 

abril de 2020, o TCU aprovou a Resolução 315 através do Acórdão 1005/2020-P. Nessa 

Resolução o voto do relator admite uma percepção convergente dos agentes externos e internos 

do Tribunal sobre a baixa qualidade das deliberações emitidas. Consta no acórdão do TCU que 

justifica a Resolução 315: 

Em síntese, nas reuniões e painéis promovidos pelo grupo de trabalho ao longo da 

construção do presente anteprojeto de Resolução, as percepções colhidas tanto do 

público interno quanto dos agentes externos foram convergentes no sentido de que o 

Tribunal (i) expede comandos cogentes sem muitas vezes avaliar a viabilidade da 

implementação desses comandos; (ii) por vezes, não leva em conta o contexto da 

organização e seus principais problemas antes de propor medidas – as quais, com 

frequência, prestam-se a atacar aspectos pontuais de menor relevância, distanciando-

se dos problemas principais das organizações, deslocando, nesses casos, força de 

trabalho e recursos humanos para solucionar problemas menores em vez de atacar os 

problemas mais relevantes; (iii) expede, com relativa frequência, comandos para 

gestores que não possuem competência para sua implementação. Apontou-se ainda 

falta de padronização dos comandos que, não raro, apresentam-se complexos e 

confusos, demandando elevado esforço interpretativo para seu cumprimento. 

 

 

O diagnóstico acima é bastante preciso e condizente com o que foi observado na leitura 

dos acórdãos “Problemáticos” sobre o DNPM/ANM, conforme será detalhado adiante. Por ora, 

basta notar que a Resolução 315 buscou racionalizar e padronizar melhor as novas deliberações. 

Estabeleceu critérios mais claros para aplicação de determinações, ciências e recomendações 

através dos seus artigos. Por exemplo, agora as determinações devem conter redação clara e 

objetiva, clara, concisa, precisa e ordenada; indicar o normativo infringido; e não devem ser 

formuladas para a implementação de mecanismos de controle interno, governança e gestão, 

exceto os exigidos por lei ou norma e que demandem implantação imediata. 

Esta última colocação (“exceto os exigidos por lei ou norma e que demandem 

implantação imediata”) reforça que o TCU continua atribuindo a si a posição de revisor geral 

da atividade administrativa, responsável por implementar as normas de governança e gestão – 

no limite, tudo. Recusa-se a adstringir sua capacidade de revisão à legalidade da execução do 

orçamento. Por outro lado, recentemente o Tribunal passou a dialogar sobre as críticas 

formuladas especialmente por membros da academia em razão dessa extrapolação de 

competências. Antes, os críticos à atuação do TCU recebiam o estigma de tentar defender 
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interesses escusos; agora parecem receber mais atenção e a oportunidade de debater os 

problemas apontados462. Um avanço importante. 

Mesmo assim o atual cenário é o de controle e direção superior do Estado, e não o de 

controle externo. As análises realizadas nos parágrafos seguintes justificam essa afirmação. De 

todos os acórdãos proferidos, aqueles categorizados como “Problemáticos” foram selecionados 

para exposição em maior detalhamento (Gráfico 4 e Anexo III). Estes acórdãos demonstram 

que o TCU se enxerga, acompanha e interfere na organização e no funcionamento da ANM 

como se fosse um metarregulador do setor de mineração, ainda que a Constituição e a legislação 

não o autorizem a tanto. 

Antes disso, vale notar que de maneira geral as apreciações de atos sujeitos a registro 

(aposentadorias, pensões e atos de admissão) seguiram a tradicional dinâmica de controle de 

conformidade e a adstringiram-se a implementar a legislação de contas. No mesmo sentido 

foram a maioria das representações, que, em geral, também se adstringiam a irregularidades em 

licitações e contratações públicas e à legislação de contas. Um terceiro interessado apontava a 

infração, e o TCU a apurava e julgava. Não foram processos problemáticos, no todo. Por outro 

lado, os julgamentos de contas e as fiscalizações de iniciativa própria do TCU foram os 

processos mais problemáticos463. 

Quanto aos julgamentos de contas anuais, a constatação foi a de que o TCU costuma 

pressionar os gestores do DNPM/ANM a melhorar o desempenho da autarquia também através 

desse instrumento. Isso é problemático porque a prestação de contas é um julgamento voltado 

a verificar a conformidade jurídica da execução do orçamento. Por mais que pareça um truísmo, 

parece ser necessário ressaltar que é um julgamento sobre contas e que observa a legislação de 

contas. Os instrumentos e voltados a aferir o cumprimento da legislação em geral e o 

desempenho são outros, e não ensejam controle coercitivo. Ainda assim, foram identificadas 

impropriedades. 

 
462 “Mais recentemente, a convite de Nicola Khoury, coordenador-geral de Controle Externo de Infraestrutura do 

TCU, alguns membros desta coluna Controle Público (JOTA/SBDP), também frequentemente crítica à atuação do 

tribunal, participamos de um encontro com todos os seus coordenadores de infraestrutura. Apresentamos algumas 

de nossas críticas (em especial, ao que entendemos ser extrapolações das suas competências constitucionais e 

legais) e ouvimos reações e contra-argumentos cordiais de vários dos auditores presentes à reunião. (...) Até há 

pouco tempo, textos críticos ao TCU publicados na internet frequentemente recebiam respostas acaloradas de 

alguns membros do tribunal. As reações vinham não para rebater os argumentos expostos nos textos, como seria 

adequado e esperado, mas para acusar os autores do texto de serem defensores de interesses privados ou escusos. 

Pouco debate de substância, muito argumento ad hominem. Essas reações pareciam derivar de uma compreensão 

idealizada do tribunal, que personificaria a virtude e a luta contra a corrupção, de modo que qualquer crítica que 

lhe fosse direcionada só poderia estar mal informada ou mal intencionada”. JORDÃO, Eduardo. O TCU se abrindo 

às críticas: Tribunal faria bem se multiplicasse iniciativas de debates sobre sua atuação. Jota, 23 nov. 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3q9inU3. Acesso em 5 jan. 2021. 
463 Tanto no quantitativo geral de processos quanto em termos percentuais dentro dessa subcategoria. 
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Gráfico 6: Atuação do TCU sobre a ANM – julgamentos de contas 

Fonte: Elaboração própria 

 

No ano de 2010 o TCU utilizou a prestação de contas para determinar ao DNPM que 

“verifique a oportunidade” de desenvolver indicadores de desempenho464. Já no ano de 2012 

uma prestação de contas resultou em ciências para o DNPM sobre deficiências – e não 

irregularidades – na gestão patrimonial465. Em 2015 um dos fundamentos da aprovação com 

ressalvas das contas do Diretor-Geral e do Diretor de Gestão Administrativa fora a ausência 

recorrente de indicadores de desempenho, bem como a ausência de ações para implementá-

los466. Ou seja, a determinação para a implementação de indicadores era mandatória, ainda que 

revestida de uma retórica sobre verificar a oportunidade da ação. Mais incisivamente, a 

prestação de contas de 2017 deu ciência ao DNPM sobre diversas deficiências no desempenho 

da gestão administrativa e determinou que o DNPM apresentasse plano de ação para o 

desenvolvimento e a implantação do planejamento estratégico da entidade467. Em nenhum 

desses quatro casos acima apontou-se quais os normativos infringidos. 

O ano de 2020, por outro lado, foi o único em que a prestação de contas apontou os 

normativos infringidos. No entanto, os apontamentos diziam respeito à legislação em geral, e 

não à legislação de contas. Eram atos normativos relacionados à gestão do DNPM que 

requeriam planejamentos estratégicos e indicadores para aferir desempenho468. Não tratavam 

de matéria contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. De fato, em diversos dos 

 
464 Acórdão 3569/2010-2CAM. 
465 Acórdão 4262/2012-1CAM. 
466 Acórdão 6546/2015-2CAM. 
467 Acórdão 1779/2017-1CAM. 
468 Acórdão 4851/2020-2CAM. 
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julgamentos da década foi possível identificar que houve deliberações sobre irregularidades 

dentro da legislação de contas. Mas não se restringiu a isso, o que configura desvio da finalidade 

do instrumento de controle. 

Já os casos dos processos catalogados como “Desestatização” e “Consulta” foram 

problemáticos porque o Tribunal realizou um malabarismo interpretativo para aplicar o rito de 

fiscalização das desestatizações às hipóteses de alienação de títulos minerários por empresas 

estatais469. Isso significa que, na visão do TCU, se uma estatal detiver o título de uma área com 

potencial para exploração mineral e quiser repassar ao setor privado, incidirá sobre a operação 

toda a fiscalização que o TCU impõe sobre desestatizações, um acompanhamento muito estrito. 

Por imposição do TCU, nesse tipo de fiscalização haveria o controle prévio do contrato que 

alienará a outorga. 

A qualificação desse tipo de alienação como desestatização encontrou divergência 

dentro do próprio Tribunal. No próprio processo de fiscalização da alienação um dos Ministros 

foi contra, por entender que a cessão de título minerário trataria de uma atividade econômica 

em sentido estrito, uma transação comercial de um ativo intangível. Não seria, como no setor 

de óleo e gás, uma concessão de atividades que são monopólio da União. Por isso, não seria o 

caso de um processo de desestatização, mas sim uma auditoria de controle externo das 

atividades de uma empresa estatal470. Não houve réplica ao argumento, apenas foi ignorado e a 

fiscalização seguiu com o rito como se fosse o caso de uma desestatização. Assim, houve 

controle prévio do contrato. De fato, o relatório apontou que as manifestações do TCU eram 

atendidas ainda na fase de fiscalização, quando somente os auditores apresentavam sugestões 

sobre a modelagem econômico-financeira do contrato. Sequer houve a necessidade de se 

institucionalizar deliberação. 

Logo a União ficou inquieta e instaurou consulta sobre o tema. A unidade técnica do 

TCU também foi contra a qualificação desse tipo de alienação como desestatização, e foi 

enfática em declarar que a negociação dos direitos minerários se traduz em transação comercial 

sobre atividade econômica em sentido estrito, não monopolizada, e não está sujeita ao processo 

de desestatização. A unidade técnica também fez uma série de distinções entre o funcionamento 

 
469 Até há pouco a fiscalização era realizada pelo rito disposto na Instrução Normativa-TCU 27/1988; agora 

revogada e substituída pela Instrução Normativa-TCU 2018. 
470 Conferir o voto do Ministro-Substituto Weber de Oliveira no Acórdão 1199/2019-P. 
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da cessão de títulos minerários e os objetivos do Programa Nacional de Desestatizações (PND), 

e entendeu que não guardam pertinência entre si471. 

A Ministra relatora do caso entendeu de maneira completamente diversa do relatório 

produzido pela equipe técnica. Para construir sua tese recorreu a um conceito estrito e a um 

conceito ampliado de desestatizações472. No conceito estrito, previsto na PND, está englobada 

a alienação pela União de direitos que assegurem o controle de sociedades; a transferência da 

execução de serviços públicos, bem como a transferência ou outorga de direitos sobre bens 

móveis e imóveis. No conceito ampliado, previsto na Lei do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI), estariam todos os empreendimentos públicos de infraestrutura realizados 

por meio de contratos de parceria, as obras e serviços de engenharia de serviço estratégico, e 

as demais medidas já disciplinadas no conceito estrito. 

A Ministra relatora tentou encampar o argumento de que a venda de ativos minerários 

da União seria uma desestatização por ser realizada através de um contrato de parceria, o 

instrumento previsto no PPI473. De fato, a cessão de títulos minerários pode ser considerada um 

contrato de parceria na medida em que o conceito normativo de contrato de parceria engloba os 

negócios público-privados que, em função de seu caráter estratégico e de sua complexidade, 

especificidade, volume de investimentos, longo prazo, riscos ou incertezas envolvidas, adotem 

a estrutura jurídica dos contratos públicos. O TCU acatou o voto da relatora por unanimidade. 

No entanto, o Tribunal atropelou completamente a delimitação normativa que exigia que para 

ser enquadrados no PPI o contrato de parceria deveria se referir exclusivamente à 

empreendimentos públicos de infraestrutura474. 

 
471 “Traçando paralelo entre os casos, verifica-se que a cessão de áreas minerárias também não guarda pertinência 

com os objetivos da Lei 9.491/1997 (Lei do PND) insculpidos em seu art. 1º como, por exemplo, ‘reordenar a 

posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas 

pelo setor público’ (inciso I) ou ‘contribuir para a reestruturação econômica do setor público’ (inciso II). Quanto 

à primeira hipótese exposta acima, é afastada, pois a CPRM não tem competência legal para explorar 

economicamente essas áreas. A verdade é que, passadas décadas de titularidade das áreas pela CPRM, o potencial 

produtivo desses direitos minerários nunca foi aproveitado pela empresa pública. A segunda hipótese também é 

afastada, pois as áreas com potencial de ir à licitação se revestem de baixa materialidade. Os recursos resultantes 

das cessões não terão o condão de, representativamente, melhorar o perfil ou reduzir a dívida pública líquida. O 

objetivo primordial das licitações é permitir a produção de áreas até então inoperantes para a consecução de renda 

e emprego à sociedade”. Acórdão 443/2020, p. 3. 
472 Contidos no art. 2º, § 1º, da Lei 9.491/1997 e no art. 1º, § 1º, da Lei 13.334/2016, respectivamente. 
473 Art. 1º, § 2º, da Lei 13.334/2016, a Lei do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI: “Para os fins desta 

Lei, consideram-se contratos de parceria a concessão comum, a concessão patrocinada, a concessão administrativa, 

a concessão regida por legislação setorial, a permissão de serviço público, o arrendamento de bem público, a 

concessão de direito real e os outros negócios público-privados que, em função de seu caráter estratégico e de sua 

complexidade, especificidade, volume de investimentos, longo prazo, riscos ou incertezas envolvidos, adotem 

estrutura jurídica semelhante”. (Grifos do autor). 
474 Art. 1º, § 1º, da Lei 13.334/2016: “Podem integrar o PPI: I - os empreendimentos públicos de infraestrutura em 

execução ou a serem executados por meio de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta e 

 



 

 

178 

Os empreendimentos mineradores não são públicos. É pacífico o entendimento de que 

os bens minerais são bens públicos, mas o empreendimento minerador é privado. Além disso, 

as nuances da atividade minerária são distintas das demais atividades dos setores de 

infraestrutura a que o TCU está habituado. Os empreendimentos minerários, ao menos em geral, 

sequer são vistos como empreendimentos de infraestrutura, ainda que forneçam insumos 

básicos para toda a cadeia econômica. Tradicionalmente o empreendimento minerador é visto 

como um empreendimento sui generis. Por essas razões o acórdão mais uma vez exemplifica a 

tendência expansionista do TCU em realizar interpretações demasiadamente ampliativas que 

permitem controles mais estritos. Assim, o caso foi catalogado como problemático porque o 

Tribunal ampliou seu âmbito de jurisdição a operações de direito privado, tratando-as 

inadequadamente como se fossem de direito público. 

Os processos mais problemáticos foram aqueles em que os instrumentos de 

fiscalização decorriam de iniciativa do próprio TCU. Reprise-se que, conforme o Gráfico 4, a 

totalidade de processos problemáticos foi de 25. Já as fiscalizações de iniciativa do TCU 

totalizaram 27, divididos em 6 diferentes instrumentos. E dentro desse universo de 27 processos 

de iniciativa do Tribunal, 18 foram problemáticos. Ou seja, de todos os 25 processos 

problemáticos, 18 decorreram de fiscalização de iniciativa do próprio TCU. Esses dados são 

demonstrados com mais clareza nos Gráficos 6 e 7 abaixo: 

 

 
indireta da União; II - os empreendimentos públicos de infraestrutura que, por delegação ou com o fomento da 

União, sejam executados por meio de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta ou indireta 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”. 
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Gráfico 7: Atuação do TCU sobre a ANM – fiscalizações decorrentes de iniciativa do próprio TCU 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Gráfico 8: Atuação do TCU sobre a ANM – fiscalizações decorrentes de iniciativa do próprio TCU que foram 

problemáticas 

Fonte: elaboração própria 

 

O Gráfico 8 acima demonstra que mais que o dobro das fiscalizações decorrentes de 

iniciativa do próprio TCU foram problemáticas na última década, de maneira que o Tribunal 

embaralhou as dinâmicas de controle ou se projetou indevidamente sobre a entidade reguladora 
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e sobre a própria regulação do setor de mineração. Essa interferência foi praticamente constante 

na última década, conforme o Gráfico 9 abaixo: 

 

 

Gráfico 9: Atuação do TCU sobre a ANM – distribuição temporal das fiscalizações decorrentes de iniciativa do 

próprio TCU que foram problemáticas 

Fonte: elaboração própria 

 

O Gráfico 9 sugere que houve um aumento de interesse por parte do TCU na ANM 

desde que se consolidou como agência reguladora. Uma possível explicação para isso é que, ao 

menos em teoria, essas entidades não estão sujeitas ao controle político do Executivo, e se 

submetem somente à supervisão do Congresso e do próprio TCU em termos de accountability 

horizontal e diagonal (ver seções 1.6 e 2.1). É claro, dentro das possibilidades constitucionais 

e legais de controle de cada instituição. Para que não haja um insulamento da agência, é possível 

que o TCU se sinta responsável por intensificar as atividades de fiscalização e controle. 

Os processos de fiscalização que partem da iniciativa do próprio TCU tendem a ser 

mais profundos e complexos, uma vez que geralmente o Tribunal realiza avaliações sistêmicas 

ou apura a legalidade dos fatos a partir de diagnósticos amplos e sofisticados produzidos pela 

sua equipe de auditores. Irregularidades pontuais geralmente são decididas no âmbito das 

representações movidas por terceiros. 

Irregularidades ou ineficiências sistêmicas ou complexas tendem a ser apuradas em 

levantamentos, acompanhamentos, auditorias e monitoramentos. Como essas fiscalizações 

mais densas foram relatadas de maneira mais detida no item anterior, neste momento optou-se 

apenas pela construção de um quadro que resume as constatações decorrentes da leitura. Essas 
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constatações justificam a qualificação dos levantamentos, acompanhamentos, e auditorias como 

problemáticos, conforme os critérios arrolados acima, nesta dissertação. Já os monitoramentos 

foram considerados problemáticos quando o TCU mantinha a decisão problemática que gerou 

o monitoramento, não revisitando seu posicionamento inicial. Por serem meras manutenções 

de outras decisões os monitoramentos não constam na explicitação qualitativa das constatações 

problemáticas. Veja-se o quadro abaixo: 

 

 

Constatações problemáticas nas fiscalizações de iniciativa do TCU 

 

I – Auditoria Operacional 3072/2011: 

 

O voto do Ministro relator reconheceu que as melhorias dependeriam essencialmente de incrementos 

orçamentários, dado que a grande discrepância entre recursos e demanda do mercado significava a 

impossibilidade fática de os gestores otimizarem a atuação do DNPM a um nível minimamente aceitável. Ainda 

assim, o acórdão determinou a elaboração de 8 planos de ação diferentes para problemas de desempenho da 

autarquia relativos ao passivo de processos pendentes de análise e às rotinas de fiscalização, sem sequer apontar 

os dispositivos de legislação geral violados. A própria unidade de auditoria preocupou-se com a dinâmica de 

desempenho, tratando de aspectos dogmáticos somente quando estritamente necessário para compreender a 

organização e a finalidade específica dos processos internos e fiscalizatórios. 

 

II – Auditoria Operacional 657/2012: 

 

O voto do Ministro relator expressou que “apesar dos esforços envidados internamente, o Departamento 

Nacional de Produção Mineral vem sofrendo contingenciamentos orçamentários que impedem em grande parte 

o cumprimento de sua missão institucional, o que somente poderá ser solucionado com a participação do Poder 

Executivo em conjunto com a autarquia. Porém, não se deve olvidar que há outros aspectos gerenciais que 

podem ser equacionados diretamente pelo DNPM”. Por isso, expediu 12 recomendações sobre o desempenho. 

Em somente 1 dessas recomendações citou genericamente a Política Nacional de Segurança de Barragens. 

Expediu ainda 2 ciências sobre “fatos”; e 7 ciências sobre impropriedades, sendo que somente em uma dessas 

ciências mencionou expressamente o dispositivo da legislação minerária não atendido, e em outra delas apenas 

mencionou genericamente metas fixadas em um projeto de lei – sequer vigente. Ao fim, determinou que o 

DNPM apresente relatório com as medidas para as impropriedades apontadas, o que significou que a conversão 

das ciências em atos de comando em sede de fiscalização de desempenho. 

 

III- Levantamento 958/2013: 

 

Tanto o relatório da equipe de auditoria quanto o voto do Ministro relator expuseram que “um certo grau de 

ineficiência do DNPM” no desempenho de suas missões institucionais embasou a proposta de deliberação. O 

acórdão deu ciência genérica ao DNPM “da fragilidade dos controles e da fiscalização atualmente exercidos 

pela autarquia sobre os empreendimentos minerários que envolvem elementos de terras raras”, o que iria de 

encontro a uma Portaria conjunta do MME/MCT. Não mencionou explicitamente quais fragilidades, e nem 

justificou o porquê de o TCU possuir a prerrogativa de implementar uma portaria sobre gestão. Mas fixou prazo 

de 30 dias para a adoção de medidas, de modo que as ciências eram atos de comando. O acórdão parece ainda 

ter desconsiderado que o instrumento de levantamento é apenas uma fiscalização preliminar, com informações 

ainda supérfluas. 

 

IV – Auditoria Operacional 1979/2014 

 

O acórdão da auditoria operacional realizou 14 recomendações para que o DNPM reformule suas prioridades 

de fiscalização conforme o indicado pelo TCU; aprimore seus sistemas informacionais; desenvolva uma série 

de melhorias na sua gestão interna que demandariam significativa reformulação do emprego da força de 

trabalho; redistribua recursos humanos e materiais; e reformule um ato normativo sobre o mercado regulado 

pelo DNPM. Tudo isso sem indicar nenhum normativo infringido. Ao fim, determinou que o DNPM 
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apresentasse plano de ação e cronograma de implementação das medidas recomendadas, o que na prática 

significou a conversão das recomendações em atos de comando. 

 

V – Auditoria Operacional 2440/2016 

 

Esta auditoria operacional procurou avaliar a atuação do DNPM sobre a segurança das barragens de mineração. 

A auditoria utilizou a legislação somente para compreender a esfera de competência do DNPM, sua missão 

institucional e seus objetivos específicos. Não como vetor dogmático de análise a partir de subsunção normativa. 

A auditoria entendeu que a fragilidade da atuação do DNPM ultrapassa atos singulares e pontuais e abarca todo 

o processo de fiscalização, muito em prol da debilidade da estrutura administrativa da Autarquia, do ponto de 

vista orçamentário e financeiro e de recursos humanos. A equipe técnica entendeu não ser plausível 

individualizar condutas (especialmente omissivas) no presente caso, considerando que são falhas sistêmicas. O 

Ministro argumentou no mesmo sentido, alegando que são “problemas intrínsecos ao órgão, ineficiente e sem 

condições materiais para cumprir de forma satisfatória suas atribuições”. Paradoxalmente, o acórdão 

determinou a abertura de processo em apartado para apurar a responsabilidade pessoal dos gestores “pela falta 

de governança adequada e de devida estruturação operacional da autarquia, que a tornam incapaz de exercer 

satisfatoriamente as suas competências, conforme relatado nesta auditoria operacional”. Responsabilização por 

problemas operacionais. Além disso, expediu 6 recomendações sobre a gestão interna das rotinas de fiscalização 

e na sequência determinou que o Tribunal informe as providências adotadas, aproximando-as a atos de 

comando. 

 

VI – Auditoria Operacional 513/2018 

 

A auditoria operacional buscou avaliar a gestão do DNPM sobre títulos minerários. No entanto, foi construída 

através de uma questão de auditoria de conformidade: “os processos de outorga de nióbio estão de acordo com 

os pressupostos legais e normativos?”. Também tratou expressamente as auditorias operacionais anteriores 

através da alcunha de auditoria de conformidade, em claro sinal de confusão, indiferença ou desatenção às 

diferentes dinâmicas de controle. A equipe de auditoria destacou que as dificuldades listadas sobre a atuação 

fiscalizatória têm origem na falta de recursos financeiros e de regularidade na sua liberação (visto que os 

contingenciamentos que alcançam o órgão impedem a sincronização de ações fiscalizatórias porventura 

planejadas). Ainda assim, o Ministro relator entendeu que seria possível otimizar os poucos recursos. Ao fim, 

o acórdão expediu duas determinações para que o DNPM expedisse novos atos normativos reformulando e 

tornando mais claras as prioridades das fiscalizações, tudo com base nos Regimentos Internos do TCU e da 

ANM. Ou seja, a legislação minerária. 

 

VII – Auditoria Operacional 2604/2018 

 

A auditoria operacional se propôs a avaliar em que medida órgãos da Administração Pública Federal se 

encontram expostos aos riscos de fraude e corrupção. A dinâmica utilizada foi a de avaliação de desempenho, 

e não a subsunção normativa. Ainda assim, o acórdão resultou em determinações para a elaboração de planos 

de ação para a ANM suprir omissões relacionadas à sua gestão de riscos e de integridade. Os normativos 

apontados todos se referiam à atos infralegais sobre a gestão interna de ética. Ademais, resultou em 

recomendações para a ANM aprimorar sua gestão informacional e de integridade, atribuindo responsabilidades 

bem delineadas a seus atores internos e estabelecendo mecanismos institucionais aptos a suprir as lacunas 

identificadas. Não restou clara qual a distinção realizada pelo TCU que fez com que parte das deliberações fosse 

emitida como determinação e outra parte como recomendação, visto que todas tratavam em essência das 

mesmas matérias. Em todos os casos tratava-se de normas sobre a gestão interna da autarquia, e que escapavam 

à legislação de contas (contábil, financeira, orçamentária e patrimonial). 

 

VIII – Auditoria Operacional 958/2019 

 

Esta auditoria operacional foi uma versão focalizada da ANOP 2604/2018. Nesse sentido, se propôs a avaliar 

em que medida órgãos da Administração Pública com sede no Mato Grosso se encontram expostos aos riscos 

de fraude e corrupção. O relatório utilizou clara metodologia de avaliação de desempenho, e não subsunção 

normativa. Ainda assim, expediu recomendação para o cumprimento da política de governança federal, e na 

sequência determinou que fosse apresentado plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas 

necessárias à implementação da recomendação proferida, com definição dos responsáveis, prazos e atividades 

acerca das medidas. Ou seja, buscou tornar vinculante sua recomendação relativa à legislação em geral. 

 

IX – Auditoria de Conformidade 1116/2020 
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A auditoria de conformidade que culminou no Acórdão 1116/2020 buscou compreender a regularidade jurídica 

das medidas adotadas pela ANM para acompanhar e fiscalizar as barragens de rejeitos de mineração, em 

especial a barragem rompida em Brumadinho. Por essas razões os parâmetros de controle da equipe técnica 

foram exclusivamente jurídicos, de modo que houve razoável clareza sobre não se tratar de controle de 

desempenho. Assim, a dinâmica de controle baseou-se na subsunção normativa. Quanto ao rompimento de 

Brumadinho, equipe de auditores concluiu que a ANM agiu em agiu em conformidade com a legislação e 

utilizou seus escassos recursos humanos e materiais de acordo com a classificação de risco e dano potencial da 

barragem, conforme os dados fornecidos pelo empreendedor. A Ministra relatora discordou, e entendeu que a 

ANM não fiscalizou adequadamente as informações prestadas. Tanto o voto da relatora quanto uma segunda 

declaração de voto registraram entender que cabe ao TCU zelar pelo cumprimento das funções regulatórias e 

intervir na mais intensamente na ANM. O acórdão terminou por determinar a abertura de processo com 

pretensão de responsabilização pessoal da diretoria da ANM. 

 

X – Auditoria Operacional 1193/2020 

 

Tratou-se de auditoria de natureza operacional com o objetivo de avaliar o desempenho da gestão da ANM em 

relação ao acompanhamento e à fiscalização dos processos de fechamento de minas, com base nas obrigações 

previstas na legislação minerária. Após evidenciar o bloco de juridicidade que regia a questão, o relatório passou 

a demonstrar as fragilidades no desempenho da gestão da agência. Tanto a unidade técnica quanto a Ministra 

relatora entenderam que os planos de fechamento de mina são meros planos de intenções, sem consistência, 

robustez e materialidade, e que não são exigidos e fiscalizados na maioria das vezes. Mas essa conclusão levou 

a propostas de deliberação distintas. A unidade técnica entendeu que seria preciso a ANM elaborar normativos 

específicos para orientar os servidores no sentido de quais deveriam ser os critérios e padrões de análise para 

aprovar ou reprovar os planos, além de adotar providências para aprimorar internamente os processos afetos ao 

fechamento de mina. Por outro lado, a Ministra relatora entendeu que os critérios mínimos já existiam nas 

normas do então DNPM, mas que a ANM se omitia em fazer os empreendedores cumprirem tais critérios. Por 

isso, a Ministra entendeu ser necessário abrir processo com pretensão de responsabilização pessoal da diretoria 

da ANM. O acórdão acolheu o voto da Ministra relatora, e abriu processo punitivo após avaliações de 

desempenho. 

 

XI – Auditoria Operacional 1837/2020 

 

Esta auditoria operacional foi instaurada para avaliar a eficiência e a eficácia da atuação da Agência Nacional 

de Mineração (ANM) na regulação, outorga e fiscalização do regime de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG). 

A unidade técnica propôs como deliberações a recomendação para a ANM estabelecesse prazos razoáveis para 

a instrução dos requerimentos, bem como a recomendação de que se elabore estratégia de atuação para analisar 

o estoque já existente. A Ministra relatora entendeu de maneira diversa. Contra a morosidade dos processos a 

Ministra preferiu ignorar os apontamentos realizados pela unidade instrutiva em que se esclareceu que há uma 

estrutura regulatória com recursos incompatíveis com a demanda do mercado regulado; e que se tratava de 

auditoria operacional visando colaborar com o desempenho da gestão da ANM. Nesse sentido, entendeu que a 

melhor opção seria responsabilizar a diretoria da ANM por suposta omissão sistemática que levou a ANM a 

estar em desconformidade com os prazos gerais da Lei de Processo Administrativo; e por determinar à ANM 

que reformule o rito de outorga de PLG, simplificando-o. Determinações sobre a atividade-fim da ANM, 

referentes à legislação minerária, e não à legislação de contas. 

 

XII – Acompanhamento 2914/2020 

 

Tratou-se da primeira fase, de três, do acompanhamento realizado junto à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), autorizado internamente, com o objetivo geral de acompanhar a sua estruturação, a fim avaliar sua 

adequação aos parâmetros definidos em lei e pelas boas práticas levantadas em outras agências reguladoras. O 

acórdão expediu determinação para que a ANM, beneficiária da CFEM, demonstre o pleno cumprimento de 

requisitos de transparência contidos na legislação financeira. No entanto, o voto do Ministro relator demonstrou 

que entende caber ao TCU a correção de falhas de conformidade na legislação minerária, o que não seria feito 

somente porque os gestores já apresentaram iniciativas à unidade instrutiva. 

 

Quadro 1: Constatações problemáticas nas fiscalizações de iniciativa do TCU 

Fonte: elaboração própria 
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Perceber que de fato o TCU tem confundido as dinâmicas de controle e atribuído a si 

a posição de controle e direção superior do Estado levou à necessidade de releitura minuciosa 

das deliberações (ciências, determinações e recomendações) encaminhadas à ANM. Nessa nova 

análise optou-se refazer os cálculos contidos no Gráfico 3 acima e catalogar cada tipo de 

deliberação conforme o real efeito produzido pela estratégia de intervenção do TCU, na qual 

há aproximação ou mesmo conversão expressa das recomendações e ciências em 

determinações. Isso teve como produto o Gráfico 10: 

 

 

Gráfico 10: Atuação do TCU sobre a ANM – quantitativo de deliberações após análise crítica 

Fonte: elaboração própria 

 

O Gráfico 10 demonstra que as determinações ficam muito mais em evidência ao 

considerar a estratégia de intervenção do TCU para atribuir efeito vinculante às suas 

deliberações, especialmente a partir da comparação entre os Gráficos 3 e 10. É possível citar 

alguns exemplos para ilustrar as circunstâncias que agora o gráfico leva em consideração. 

Primeiro, o Acórdão 1779/2017 – 1 CAM, no qual em sede de prestação de contas o TCU 

apontou 8 problemas através de ciências e depois expediu determinação exigindo plano de ação. 

Segundo, o Acórdão 4851/2020 – 2 CAM, no qual TCU não deu quitação plena às contas dos 

gestores do DNPM por problemas relacionados ao desempenho da autarquia, de modo que 

atribuiu consequências a tais deficiências. Terceiro, o caso da auditoria operacional 2440/2016 

em que o TCU realizou 6 recomendações e depois exigiu plano de ação para que fossem 

implementadas. Quarto, o caso da auditoria operacional 1979/2014 em que o TCU expediu uma 

determinação para o cumprimento de 15 recomendações. Quinto, o caso do levantamento 
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958/2013, que expediu uma ciência genérica ao DNPM para identificasse soluções aos 

problemas apontados pelo relatório da instrução técnica, e ainda fixou prazo de 30 dias para 

que informasse ao Tribunal as medidas adotadas. Sexto, o caso da auditoria operacional 

657/2017, em que o Tribunal deu 9 ciências, 12 recomendações, e duas determinações. As duas 

determinações exigiam plano para cumprimento das ciências e recomendações. 

Outra questão importante é o fundamento dessas decisões com efeito vinculante. Por 

isso, optou-se ainda por catalogar os acórdãos em que se entendeu que as deliberações 

extrapolaram as competências constitucionais do TCU. Dessa maneira, os acórdãos foram 

catalogados como “Metarregulação” na hipótese de o TCU ter atribuído efeito vinculante a 

decisões baseadas na legislação em geral (por exemplo, a legislação minerária) ou sequer ter 

mencionado o normativo infringido. Por outro lado, os acórdãos foram catalogados como 

“Controle Externo” na hipótese de o TCU ter atribuído efeito vinculante às decisões baseadas 

na legislação de contas, ao passo que atribuiu efeito orientador às decisões sobre desempenho 

ou legislação em geral. É importante mencionar que essa diferenciação, ao contrário do Gráfico 

4, leva em conta apenas as deliberações encaminhadas, e não outras problemáticas gerais dos 

acórdãos. Também leva em consideração a estratégia de intervenção que resultou no Gráfico 

10. A atenção a esses critérios teve como produto o Gráfico 11: 

 

 

Gráfico 11: Deliberações que extrapolaram as competências constitucionais do controle externo 

Fonte: elaboração própria 
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Percebe-se que no caso das relações interinstitucionais travadas entre TCU e ANM o 

órgão de controle externo possui uma expressiva atuação enquanto metarregulador minerário. 

Há uma grande margem de deliberações encaminhadas (quase 50%) em que o TCU resolveu 

exercer controle coercitivo e imediato fora do âmbito da legislação de contas (matérias contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial). Ao contrário, o TCU esteve interessado em atuar 

coercitivamente para: (1) resolver problemas de desempenho, sem apontar o normativo 

infringido475; (2) supostamente dar cumprimento à legislação em geral e à regulação 

minerária476; (4) ainda que por vezes sem apontar exatamente qual normativo estava sendo 

infringido pelo DNPM/ANM477; e (5) reformular a estrutura de governança e gestão do 

DNPM/ANM conforme os diagnósticos do próprio Tribunal478. Além disso, note-se que 

interferiu na modelagem econômico-financeira de contratos de outorga de títulos minerários 

fora dos parâmetros constitucionais e legais479. De fato, a Resolução 315, que estabeleceu 

critérios mais claros e densos para a proposição de encaminhamentos úteis e racionais, parece 

vir em boa hora, uma vez que a maioria dos acórdãos de metarregulação não subsistiria aos seus 

novos requerimentos.  

Ao menos é possível perceber que as deliberações, no geral, passaram a ser menos 

genéricas, abstratas ou autoevidentes no transcorrer dos anos. No primeiro triênio da década 

2010-2020, por exemplo, houve encaminhamentos como: (1) “recomendar ao DNPM que 

envide esforços para dotar sua área de fiscalização de uma estrutura adequada à relevância e 

materialidade da atividade de exploração mineral”480; (2) “atente para a necessidade de prover 

adequadamente os recursos materiais necessários às áreas de fiscalização de suas 

superintendências”481 além de que “realize, sempre que possível, fiscalizações in loco para a 

validação das informações apresentadas no Relatório Anual de Lavra”482; e (3) “dar ciência ao 

Ministério de Minas e Energia (MME) e ao Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) da fragilidade dos controles e da fiscalização atualmente exercidos pela autarquia 

sobre os empreendimentos minerários que envolvem elementos de terras raras”483. 

 
475 Acórdão 3569/2010 – 2 CAM; Acórdão 657/2012 – P; Acórdão 6546/2015 – P; Acórdão 1779/2017 – 1 CAM;  
476 Acórdão 2440/2016 – P; Acórdão 758/2012 – P; Acórdão 657/2012 – P; Acórdão 2953/2012 – P; Acórdão 

2440/2016 – P; Acórdão 4851/2020 – P; Acórdão 1116/2020 – P; Acórdão 1193/2020 – P; Acórdão 1837/2020 – 

P; 
477 Acórdão 958/2013 – P; Acórdão 1979/2014 – P; Acórdão 2029/2016 – P; Acórdão 513/2018 – P; Acórdão 

1559/2019 – P. 
478 Acórdão 2604/2018 – P; Acórdão 958/2019 – P; 
479 Acórdão 1199/2019 – P. 
480 Acórdão 3004/2011 – P. 
481 Acórdão 657/2012 – P. 
482 Acórdão 657/2012 – P. 
483 Acórdão 958/2013 – P. 
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Foi possível perceber que a partir da Auditoria Operacional do Acórdão 1979/2014 – 

P as deliberações encaminhadas ao DNPM passaram a ficar mais específicas484. Uma possível 

explicação é que esse período condiz com a reformulação e especialização interna do TCU 

(item 2.5). Por outro lado, o aumento de encaminhamentos cada vez mais específicos e, na 

prática, revestidos de caráter impositivo significou uma tentativa de incremento do poder de 

direção do TCU, substituindo do regulador no exercício de suas atividades finalísticas. Como 

já exposto na Tabela I, a Auditoria Operacional do Acórdão 2440/2016 inaugura um momento 

em que o TCU busca responsabilizar os gestores da ANM por deficiências operacionais, além 

de continuar com a prática de exigir planos de ação para as recomendações proferidas. 

Já o caso da Auditoria Operacional 1837/2020 é altamente ilustrativo a respeito de 

como o TCU progressivamente usurpou para si a posição de instância superior da regulação 

minerária. Essa Auditoria Operacional buscou avaliar a eficiência e a eficácia da atuação da 

ANM na regulação, outorga e fiscalização do regime de lavra garimpeira. O acórdão terminou 

por exigir prazos da ANM para que decida sobre as matérias atinentes ao regime garimpeiro e 

a abrir processo contra a Diretoria da ANM em decorrência de suposta omissão sistemática em 

regular o mercado. O voto que subsidiou o acórdão ignorou todos os relatórios anteriores 

emitidos pelo próprio TCU ao alegar que “os problemas imputados à ANM não podem ser 

afastados pelo fato de a agência ter herdado a ineficiência funcional do DNPM, eis que funções, 

competências e responsabilidades foram, essencialmente, apenas transferidas”. 

Foi possível identificar apontamentos que são frontalmente opostos a essa visão em 

pelo menos 10 acórdãos emitidos pelo próprio TCU485. A principal conclusão do Acórdão 

3072/2011 foi a incompatibilidade da estrutura do DNPM, do corpo funcional e de seu 

orçamento ante a complexidade que encerram as atribuições e as competências do órgão 

regulador. No Acórdão 657/2012 houve a apuração que apresentou dados mais densos sobre a 

insuficiência de recursos humanos e materiais no DNPM, e concluiu que apesar dos esforços 

da administração não havia possibilidade imediata de solução dos problemas. Para que a 

insuficiência fosse suprida, entendeu-se como solução a ciência às instâncias do Executivo e do 

 
484 Por exemplo: “recomendar ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), com fulcro no art. 250, 

inciso III, do RI/TCU, que: (...) 9.1.3. desenvolva funcionalidades nos sistemas informatizados que permitam: 

9.1.3.1. a emissão de relatórios gerenciais para identificação dos títulos minerários que deixam de recolher a CFEM 

e para efetiva gestão processual, notadamente no que tange ao passivo de processos, à natureza, à materialidade e 

à fase da dívida e ao risco de prescrição dos créditos; 9.1.3.2. a atualização dos débitos de parcelamento cancelado, 

bem como o pagamento à vista de débitos inscritos em dívida ativa; 9.1.4. avalie a pertinência de se exigir de todos 

os mineradores endereços localizados em zonas urbanas; 9.1.5. finalize as providências necessárias para adaptação 

dos sistemas informatizados de arrecadação e de dívida ativa à adesão ao Projeto de Protesto de Certidões da 

Dívida Ativa (CDA), da Procuradoria-Geral Federal; (...)”. Acórdão 1979/2014 – P. 
485 Acórdão 3072/2011; o Acórdão 657/2011; o Acórdão 1734/sei lá; o Acórdão 1979/2014; o Acórdão 2863/2015; 

o Acórdão 1307/2016; o Acórdão 2029/2016; o Acórdão 2440/2016; o Acórdão 513/2018; o Acórdão 343/2019. 
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Legislativo responsáveis pelo suprimento de recursos. Por sua vez, no Acórdão 1734/2012 o 

TCU reconheceu explicitamente que a despeito de ter sido identificado um déficit de 

desempenho do DNPM em relação aos seus deveres institucionais, a solução está inserida na 

esfera de autonomia administrativa da autarquia, bem como no poder de supervisão 

administrativa do Poder Executivo sobre os entes da administração indireta. Similarmente, ao 

monitorar o desempenho da autarquia, o Acórdão 2863/2015 entendeu por bem alertar as 

instâncias do Executivo e do Legislativo para que pudessem resolver as dificuldades do DNPM. 

O Acórdão 2440/2016 reforçou as limitações do regulador, agora atestando a gravidade dos 

estudos apresentados pelo DNPM em relação à sua proposta orçamentária para as atividades de 

fiscalização e para suprir a demanda de recursos humanos. 

Após a formalização da ANM o Acórdão 343/2019 entendeu que a agência carece 

enormemente de estruturação física e operacional em razão da discrepância entre os recursos 

orçamentários aprovados na LOA e os referenciais para execução orçamentária e financeira 

estabelecidos pelo MME. Por sua vez, o Acórdão 2914/2020 expôs de maneira cristalina que: 

Conclui-se, portanto, que as deficiências no quadro técnico e a insuficiência de 

recursos orçamentário e financeiro que impactavam negativamente o desempenho do 

DNPM e já haviam sido reiteradamente constatadas, desde 2011, em diversas ações 

de controle do TCU, hoje são a realidade da recém-criada ANM. Entretanto, a situação 

é mais impactante para a adequada estruturação e modernização da Agência, em face 

da ampliação das suas competências em relação ao extinto Departamento.  

Não há como garantir que as agências reguladoras, e em especial, a ANM, tenha 

condições de desempenhar adequadamente o seu papel sem que a sua autonomia 

administrativa e financeira seja garantida, de fato e não somente de direito. 

 

 

Talvez a mais importante construção argumentativa tenha advindo da Auditoria 

Operacional do Acórdão 513/2018 – P. O Acórdão rememorou os relatórios produzidos na 

década e entendeu que “devem ser trabalhadas, paralelamente, duas linhas de ação na tentativa 

de melhorar o desempenho do DNPM”. A primeira para otimizar os processos internos do 

regulador. A segunda para a mobilização das instâncias do Executivo e Legislativo que podem 

prover melhores recursos humanos, financeiros e de tecnologia da informação. E frisou que os 

problemas decorrem fundamentalmente da escassez de recursos486. Mas a otimização de 

processos internos relacionados à regulação está inserida no âmbito de jurisdição colaborativa 

do TCU, não havendo que se falar em responsabilização. Tudo isso significa dizer que o 

 
486 “Repisa-se, todavia, que os problemas aqui relatados decorrem, fundamentalmente, da escassez de recursos 

humanos, financeiros e tecnológicos e também da precariedade no uso das informações já disponíveis ao DNPM. 

Assim, nada obstante o novo marco regulatório, ainda se faz essencial incrementar os recursos à disposição da 

agência reguladora e melhorar significativamente os métodos de priorização de empreendimentos a serem 

fiscalizados e os controles e avaliações dos resultados das fiscalizações, no intuito de que o controle sobre as 

outorgas, e sobre a arrecadação da CFEM sejam mais efetivos”. Acórdão 513/2018 – P. 
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Tribunal não aplica métodos jurídicos de subsunção normativa e responsabilização quando no 

exercício do seu poder-dever. Aplica quando quer. 

Todas as constatações mais críticas exploradas pela doutrina nos capítulos anteriores 

parecem se aplicar também ao caso da relação entre TCU e ANM. De fato, as atividades de 

controle externo possuem um grande potencial transformador para a Administração. Mas o 

TCU parece não dar tanto crédito às outras instâncias de accountability quanto dá para si 

mesmo. Atrai para si a missão de transformar uma agência jovem e de reputação institucional 

abalada em uma entidade reguladora que atenda as expectativas sociais. Ainda que pareça uma 

missão laudatória, na prática isso tem implicado no deslocamento das competências decisórias 

para uma instância controladora que sequer possui competência jurídica e desenho institucional 

para tanto, o que de certo acarreta os efeitos patológicos da já mencionada sobrecarga de 

accountability (ver em especial item 2.1). 

 

 

*** 

 

 

O Capítulo 3 buscou explorar em profundidade a jurisprudência do TCU em relação 

à ANM. Em um primeiro momento a pesquisa se debruçou sobre a questão de como Tribunal 

vê a ANM. Para tanto houve um mapeamento cronológico linear que sintetizou um amplo 

conjunto de informações auditadas que compõem a memória institucional do TCU. Esse 

mapeamento inicial é importante para situar o leitor das condições fáticas relatadas pela equipe 

de auditoria. De fato, foi possível perceber que os rompimentos de barragens foram desastres 

anunciados. O TCU há anos produzia relatórios sobre as condições extremamente limitadas do 

regulador, sem que as instituições de planejamento e alocação orçamentária do Legislativo e 

Executivo se mobilizassem. Em um segundo momento a pesquisa explorou as medidas que o 

Tribunal efetivamente tomou em relação às informações que obteve. Para tanto os 94 acórdãos 

exarados na década 2010-2020 foram catalogados para descrição e análise crítica. A conclusão 

é que o TCU usurpou para si a posição de revisão e direção superior da regulação minerária 

brasileira. Utiliza da opacidade de seus limites jurídicos e institucionais de atuação para 

interferir diretamente na regulação do setor como julga conveniente e oportuno. Inclusive 

pressiona os diretores da ANM através de processos punitivos, mesmo que a Constituição não 

autorize o Tribunal ao controle coercitivo de todo assunto público, especialmente em 

fiscalizações de desempenho. 
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CONCLUSÕES 

 

 

A presente dissertação soma-se aos recentes trabalhos acadêmicos que jogam luz à 

atuação do TCU ao testar empiricamente a sua atuação. A realidade das instituições importa. O 

plano descritivo merece ser levado a sério pelos juristas. Existem densos e importantes trabalhos 

teóricos sobre o mundo das normas, mas os benefícios marginais dos trabalhos empíricos devem 

ser considerados pela academia. 

Nesse sentido, o benefício deste trabalho é a conclusão é de que no plano dos fatos o 

Tribunal de Contas da União usurpou para si a posição de instituição metarreguladora do setor 

de mineração. Isso quer dizer que acima da Agência Nacional de Mineração está o Tribunal. 

Para assumir essa posição o Tribunal utilizou-se da opacidade de seus limites jurídicos e 

institucionais e do baixo escrutínio que tradicionalmente recebeu de observadores externos. 

Essa realidade mudou. Hoje é possível constatar densas investigações que apresentam 

com razoável clareza os limites de interferência do Tribunal de Contas da União nas demais 

instituições da República. Também é possível perceber que existe farta literatura demonstrando 

a ilegitimidade democrática dessa atuação na prática, bem como os efeitos deletérios que isso 

provoca na governança regulatória. Isso quer dizer que além de o TCU assumir a direção e o 

controle do setor de mineração de maneira antijurídica, isso ainda implicará em ônus difusos 

que serão arcados pela sociedade como um todo e principalmente pelo mercado regulado em 

razão: (1) da sobrecarga accountability na instituição regulatória verdadeiramente competente; 

e (2) da substituição do regulador pelo TCU a partir da indevida submissão da ANM. 

Hoje o Tribunal de Contas da União ainda sustenta um discurso altamente deferente, 

de maneira que foi possível identificar no recorte desta dissertação diversos votos em que os 

Ministros afirmavam que não possuíam a intenção de se substituírem ao regulador. Na 

sequência se apoiavam em uma miríade de argumentos para justificar a necessidade de mudar 

o status quo do setor de mineração, de induzirem a boa governança regulatória, e acabarem com 

a chamada “desgovernança” institucional. Na prática diversas vezes substituíram o regulador 

ou no mínimo ameaçaram tomar medidas coercitivas como se fossem verdadeiramente 

competentes para tanto. Verdadeira metarregulação inconstitucional. 

Não se discute que o TCU possui um papel imprescindível na promoção da 

accountability e da boa governança pública em prol do desempenho estatal na execução das 

políticas setoriais. Mas no desenho constitucional brasileiro esse papel é pedagógico, 

cooperativo, indutor. Não coercitivo. As instâncias de controle coercitivo de políticas públicas 
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setoriais são outras: o Ministério Público Federal e o Judiciário como guardiões da legislação 

lato sensu, e o próprio Congresso Nacional, capaz de produzir novas normas e forçar o 

cumprimento de determinados objetivos sociais. 

Ainda assim, na última década o TCU tem deslocado a força de trabalho da ANM para 

executar seus comandos, reorganizado a agenda regulatória da Agência conforme suas 

preferências, e limitado as possibilidades de intervenção ou anuência do regulador. Tudo isso 

não em defesa da legislação de contas, mas sim para subordinar o regulador às suas próprias 

preferências na execução das políticas setoriais. Mesmo que ocasionalmente alguma decisão 

traga satisfação imediata a algum espectador de um caso concreto, nas perspectivas jurídica e 

institucional – sistêmica ou de segundo-grau – isso sempre será negativo. 

Na perspectiva jurídica observa-se um Tribunal que se utiliza de abertura semântica e 

construções frasais ambíguas para não ter limitações exteriores. Somente haverá limitação à 

intervenção do TCU quando o próprio Tribunal considerar conveniente e oportuno, já que a 

absurda interpretação expansiva de seus artigos permite o controle total do Estado e de todos 

aqueles que tiverem qualquer relação de milésimo grau com o Erário. Há uma corrosão do 

próprio Estado Democrático de Direito, criado para estabilizar as relações entre instituições e 

administrados a partir de critérios claros, bem como para frear a perigosa hipertrofia do poder. 

Na perspectiva institucional todo o desenho pensado para o desempenho específico da 

regulação minerária é menosprezado em função de argumentos de conveniência casuística. Se 

a instituição não vai bem, o TCU usurpa suas funções e a torna um mero regulador de primeira 

instância. No limite, isso implica em uma completa reconfiguração dos critérios pensados para 

conduzir os processos decisórios do setor de mineração e as relações entre os diversos 

interessados nas estratégias governamentais para regular a extração e a indústria mineral. 

Significa alocar as decisões de última instância em uma instituição com características 

inadequadas para essa missão, e infantilizar a instituição com as características adequadas. 

Uma agência reguladora independente possui um desenho institucional vocacionado 

para ser tão neutra quanto possível, equidistante dos interesses do Poder Concedente e dos 

regulados. Possui uma agenda própria, baseada nas relações e legítimas pressões travadas em 

seus processos normativos, administrativos e adjudicatórios. Nas agências independentes 

buscou-se suprir os déficits de legitimidade democrática pela amplificação da participação 

administrativa e otimização do diálogo com o setor regulado. Os participantes legitimados, os 

interessados e as pressões nos processos decisórios estarão em relativa evidência naquele 

subsistema social. As decisões mais importantes são tomadas por uma Diretoria colegiada 

empossada a partir de regras formais e informais que minimamente prestigiam os problemas do 
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setor de mineração em específico. A tomada de decisão estará imersa em um contexto com 

características e vetores próprios que tendem a moldar o próprio processo regulatório, pensado 

para suprir as deficiências e atingir as prioridades setoriais. 

Um Tribunal de Contas possui um desenho inteiramente diverso, vocacionado para a 

defesa e otimização do Erário. Sua agenda é inteiramente diversa, e dialoga com interesses que 

não os processos normativos, administrativos e adjudicatórios que dialogam mais intensamente 

com o próprio setor regulado. Os participantes legitimados, os interessados e as pressões nos 

processos decisórios serão outros. As grandes decisões serão tomadas por Ministros 

empossados a partir de critérios outros que não aqueles valorizados para um Diretor de Agência 

Reguladora. No caso brasileiro, os registros indicam que há uma forte captura política na 

indicação dos Ministros do TCU. Isso significa que se potencializa o risco de que as opiniões 

daqueles que terão a última palavra para aquele setor – os Ministros – serão constituídas a partir 

de uma perspectiva politizada do problema. E isso prescinde de acusações mais graves como 

corrupção ou cooptação direta. Além disso, será um processo de controle externo, atualmente 

com seus contornos mais ou menos definidos e vetores voltados sempre ao Erário. 

Os graves problemas da regulação do setor de mineração serão resolvidos não a partir 

da dominação do Tribunal de Contas da União, e sim do fortalecimento da capacidade 

institucional da Agência Nacional de Mineração. Esse fortalecimento irá reverberar de maneira 

positiva tanto pro Estado quanto pro próprio setor econômico, que poderá ter respostas mais 

eficientes e eficazes na condução dos assuntos de interesse dos regulados. Os problemas e as 

próprias soluções estão relativamente claros. Estão evidenciados nos relatórios dos últimos 10 

anos de auditorias realizadas em sede de controle externo, por exemplo. Mas a implementação 

dessas soluções depende de múltiplos atores. Nem tudo pode ser resolvido pela Corte de Contas. 

Se resolver as ilegalidades nas contas já será excelente. Esse é seu importante papel histórico. 

Mas em problemas operacionais ou de ilegalidades gerais o papel da Corte de Contas não é 

de resolver, mas sim o de facilitar resoluções e mobilizar as outras diversas instâncias de 

regulação e controle. Somente ao cumprir esse papel facilitador e mobilizador é que os 

benefícios do controle externo se traduzirão em fortalecimento da capacidade estatal para a 

otimização de resultados. Mesmo que isso talvez signifique priorizar o médio ou o longo prazo. 

Diferenciar as dinâmicas coercitiva e colaborativa do controle externo através de 

limites claros não significa enfraquecer o Tribunal de Contas. Significa torná-lo mais 

inteligente, otimizar seu funcionamento, instrumentalizá-lo aos propósitos a que serve, e não 

permitir que se torne uma instituição que realiza o controle como um fim em si mesmo, 

desprovido das bases democráticas e institucionais apropriadas. Não é uma discussão 



 

 

193 

meramente sobre combate a corrupção versus interesses escusos. É uma discussão muito mais 

profunda, sobre a legitimidade e as consequências de um controle voluntarista desprovido de 

parâmetros, objetos e métodos claros. É uma discussão que merece ser levada a sério.  
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Anexo I – Tabela de acórdãos analisados 

 

Decisão  Data  

Categoria de 

Processo de 

Controle 

Externo 

Subcategoria de 

Processo 

Dinâmica do 

Controle 

Realizado 

Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

13873/2020 ATA 

43/2020 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

01/12/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

13342/2020 ATA 

43/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

01/12/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

3145/2020 ATA 

45/2020 - PLENÁRIO 

25/11/2020 Fiscalização Acompanhamento Desempenho 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

13179/2020 ATA 

42/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

24/11/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

13128/2020 ATA 

42/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

24/11/2020 
Registro de 

atos 
Pensão Civil Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

13102/2020 ATA 

42/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

24/11/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 3041/2020 

ATA 44/2020 - 

PLENÁRIO 

18/11/2020 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

13011/2020 ATA 

41/2020 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

17/11/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

12913/2020 ATA 

41/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

17/11/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

12880/2020 ATA 

41/2020 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

17/11/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

12416/2020 ATA 

40/2020 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

10/11/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

12220/2020 ATA 

39/2020 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

03/11/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

12140/2020 ATA 

39/2020 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

03/11/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

12112/2020 ATA 

39/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

03/11/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

12025/2020 ATA 

39/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

03/11/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

2914/2020 ATA 

41/2020 - PLENÁRIO 

28/10/2020 Fiscalização Acompanhamento Ambas Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

11789/2020 ATA 

38/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

27/10/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

11788/2020 ATA 

38/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

27/10/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

11666/2020 ATA 

37/2020 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

20/10/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

11460/2020 ATA 

36/2020 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

13/10/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

10966/2020 ATA 

35/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

06/10/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

11205/2020 ATA 

35/2020 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

06/10/2020 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

10429/2020 ATA 

34/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

29/09/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

10298/2020 ATA 

34/2020 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

29/09/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

10265/2020 ATA 

34/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

29/09/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 9946/2020 

ATA 33/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

22/09/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 9607/2020 

ATA 32/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

15/09/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 8862/2020 

ATA 29/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

25/08/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

1889/2020 ATA 

27/2020 - PLENÁRIO 

22/07/2020 Fiscalização Levantamento Desempenho 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

1837/2020 ATA 

26/2020 - PLENÁRIO 

15/07/2020 Fiscalização Aud Operacional 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 7035/2020 

ATA 22/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

07/07/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6787/2020 

ATA 20/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

23/06/2020 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6440/2020 

ATA 19/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

16/06/2020 
Registro de 

atos 
Pensão Civil Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

6364/2020 ATA 

18/2020 - SEGUNDA 

CÂMARA 

09/06/2020 
Julgamento de 

contas 

Prestação de 

contas 
Conformidade 

Não 

problemático 
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ACÓRDÃO 

1193/2020 ATA 

16/2020 - PLENÁRIO 

13/05/2020 Fiscalização Aud Operacional 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO 

1116/2020 ATA 

15/2020 - PLENÁRIO 

07/05/2020 Fiscalização 
Aud 

Conformidade 
Conformidade Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 490/2020 

ATA 7/2020 - 

PLENÁRIO 

11/03/2020 Fiscalização Monitoramento Desempenho 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 443/2020 

ATA 6/2020 - 

PLENÁRIO 

11/03/2020 Consulta Consulta Conformidade Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4851/2020 

ATA 13/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

04/03/2020 
Julgamento de 

contas 

Prestação de 

contas 
Conformidade Problemático 

ACÓRDÃO 

3073/2019 ATA 

48/2019 - PLENÁRIO 

10/12/2019 Fiscalização Representação Ambas 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2840/2019 

ATA 46/2019 - 

PLENÁRIO 

27/11/2019 Fiscalização Monitoramento Ambas 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2839/2019 

ATA 46/2019 - 

PLENÁRIO 

27/11/2019 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

2252/2019 ATA 

36/2019 - PLENÁRIO 

18/09/2019 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1559/2019 

ATA 25/2019 - 

PLENÁRIO 

10/07/2019 Fiscalização Monitoramento 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO 

1199/2019 ATA 

17/2019 - PLENÁRIO 

22/05/2019 Fiscalização Desestatização Ambas Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1060/2019 

ATA 15/2019 - 

PLENÁRIO 

08/05/2019 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 958/2019 

ATA 14/2019 - 

PLENÁRIO 

30/04/2019 Fiscalização Aud Operacional 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2327/2019 

ATA 9/2019 - 

SEGUNDA CÂMARA 

02/04/2019 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

1927/2019 ATA 

7/2019 - SEGUNDA 

CÂMARA 

19/03/2019 
Julgamento de 

contas 

Tomada de 

Contas 
Conformidade 

Não 

problemático 
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ACÓRDÃO 343/2019 

ATA 5/2019 - 

PLENÁRIO 

20/02/2019 Fiscalização Levantamento Desempenho 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

2604/2018 ATA 

45/2018 - PLENÁRIO 

14/11/2018 Fiscalização Aud Operacional 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 5148/2018 

ATA 23/2018 - 

SEGUNDA CÂMARA 

03/07/2018 
Registro de 

atos 
Atos de Admissão Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1374/2018 

ATA 23/2018 - 

PLENÁRIO 

20/06/2018 Fiscalização Monitoramento 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4739/2018 

ATA 21/2018 - 

SEGUNDA CÂMARA 

19/06/2018 
Registro de 

atos 
Atos de Admissão Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4561/2018 

ATA 20/2018 - 

SEGUNDA CÂMARA 

12/06/2018 
Registro de 

atos 
Atos de Admissão Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO 623/2018 

ATA 9/2018 - 

PLENÁRIO 

21/03/2018 Fiscalização Acompanhamento Desempenho 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 513/2018 

ATA 8/2018 - 

PLENÁRIO 

14/03/2018 Fiscalização Aud Operacional 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1779/2017 

ATA 9/2017 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

28/03/2017 
Julgamento de 

contas 

Prestação de 

contas 

Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO 

3195/2016 ATA 

50/2016 - PLENÁRIO 

07/12/2016 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 

11990/2016 ATA 

40/2016 - SEGUNDA 

CÂMARA 

16/11/2016 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

2440/2016 ATA 

36/2016 - PLENÁRIO 

21/09/2016 Fiscalização Aud Operacional 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO 

2272/2016 ATA 

34/2016 - PLENÁRIO 

31/08/2016 Fiscalização Aud Integrada Ambas 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2041/2016 

ATA 31/2016 - 

PLENÁRIO 

10/08/2016 Fiscalização Monitoramento Ambas 
Não 

problemático 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2029/2016 

ATA 31/2016 - 

PLENÁRIO 

10/08/2016 Fiscalização Monitoramento 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1307/2016 

ATA 18/2016 - 

PLENÁRIO 

25/05/2016 Fiscalização Representação Ambas 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

3327/2015 ATA 

51/2015 - PLENÁRIO 

09/12/2015 Fiscalização Solicitação CN Desempenho 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2863/2015 

ATA 45/2015 - 

PLENÁRIO 

11/11/2015 Fiscalização Monitoramento 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO 

2328/2015 ATA 

37/2015 - PLENÁRIO 

16/09/2015 Fiscalização Aud Integrada Ambas 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6546/2015 

ATA 31/2015 - 

SEGUNDA CÂMARA 

08/09/2015 
Julgamento de 

contas 

Prestação de 

contas 

Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4116/2015 

ATA 24/2015 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

21/07/2015 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

1979/2014 ATA 

28/2014 - PLENÁRIO 

30/07/2014 Fiscalização Aud Operacional 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO 

1539/2014 ATA 

21/2014 - PLENÁRIO 

11/06/2014 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6273/2013 

ATA 39/2013 - 

SEGUNDA CÂMARA 

29/10/2013 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

6743/2013 ATA 

35/2013 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

01/10/2013 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

2460/2013 ATA 

35/2013 - PLENÁRIO 

11/09/2013 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 958/2013 

ATA 13/2013 - 

PLENÁRIO 

17/04/2013 Fiscalização Levantamento 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO 

2953/2012 ATA 

44/2012 - PLENÁRIO 

31/10/2012 Fiscalização Monitoramento 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2123/2012 

ATA 31/2012 - 

PLENÁRIO 

15/08/2012 Fiscalização Representação Desempenho 
Não 

problemático 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4262/2012 

ATA 25/2012 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

24/07/2012 
Julgamento de 

contas 

Prestação de 

contas 
Conformidade Problemático 

ACÓRDÃO 

1734/2012 ATA 

24/2012 - PLENÁRIO 

04/07/2012 Fiscalização Denúncia Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 758/2012 

ATA 11/2012 - 

PLENÁRIO 

04/04/2012 Fiscalização Monitoramento 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO 

1629/2012 ATA 

10/2012 - PRIMEIRA 

CÂMARA 

03/04/2012 
Registro de 

atos 
Aposentadoria Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO 657/2012 

ATA 9/2012 - 

PLENÁRIO 

21/03/2012 Fiscalização Aud Operacional 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 397/2012 

ATA 6/2012 - 

PLENÁRIO 

29/02/2012 Fiscalização Representação Desempenho 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

3072/2011 ATA 

51/2011 - PLENÁRIO 

23/11/2011 Fiscalização Aud Operacional 
Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO 

3004/2011 ATA 

50/2011 - PLENÁRIO 

16/11/2011 Fiscalização Representação Desempenho 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 937/2011 

ATA 12/2011 - 

PLENÁRIO 

13/04/2011 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1018/2011 

ATA 5/2011 - 

SEGUNDA CÂMARA 

22/02/2011 
Julgamento de 

contas 

Prestação de 

contas 
Conformidade 

Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

2736/2010 ATA 

38/2010 - PLENÁRIO 

13/10/2010 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 

1746/2010 ATA 

26/2010 - PLENÁRIO 

21/07/2010 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 3569/2010 

ATA 24/2010 - 

SEGUNDA CÂMARA 

13/07/2010 
Julgamento de 

contas 

Prestação de 

contas 

Não 

diferenciou 
Problemático 

ACÓRDÃO 

3521/2010 ATA 

23/2010 - SEGUNDA 

CÂMARA 

06/07/2010 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 

ACÓRDÃO 774/2010 

ATA 12/2010 - 

PLENÁRIO 

14/04/2010 Fiscalização Representação Conformidade 
Não 

problemático 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1056/2010 

ATA 6/2010 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

09/03/2010 
Julgamento de 

contas 

Prestação de 

contas 
Conformidade 

Não 

problemático 

 

 

Decisão Recomendação Determinação Ciência 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13873/2020 

ATA 43/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13342/2020 

ATA 43/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO 3145/2020 

ATA 45/2020 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13179/2020 

ATA 42/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13128/2020 

ATA 42/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13102/2020 

ATA 42/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 3041/2020 

ATA 44/2020 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13011/2020 

ATA 41/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO 12913/2020 

ATA 41/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 2 1 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12880/2020 

ATA 41/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12416/2020 

ATA 40/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12220/2020 

ATA 39/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12140/2020 

ATA 39/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12112/2020 

ATA 39/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12025/2020 

ATA 39/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO 2914/2020 

ATA 41/2020 - 

PLENÁRIO 

3 1 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11789/2020 

ATA 38/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11788/2020 

ATA 38/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11666/2020 

ATA 37/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11460/2020 

ATA 36/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 10966/2020 

ATA 35/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11205/2020 

ATA 35/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 1 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 10429/2020 

ATA 34/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 10298/2020 

ATA 34/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 10265/2020 

ATA 34/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 9946/2020 

ATA 33/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 9607/2020 

ATA 32/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 8862/2020 

ATA 29/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 2 0 

ACÓRDÃO 1889/2020 

ATA 27/2020 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO 1837/2020 

ATA 26/2020 - 

PLENÁRIO 

3 2 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 7035/2020 

ATA 22/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6787/2020 

ATA 20/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6440/2020 

ATA 19/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO 6364/2020 

ATA 18/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO 1193/2020 

ATA 16/2020 - 

PLENÁRIO 

1 1 1 

ACÓRDÃO 1116/2020 

ATA 15/2020 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 490/2020 

ATA 7/2020 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO 443/2020 

ATA 6/2020 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4851/2020 

ATA 13/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 4 

ACÓRDÃO 3073/2019 

ATA 48/2019 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2840/2019 

ATA 46/2019 - 

PLENÁRIO 

0 1 1 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2839/2019 

ATA 46/2019 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 

ACÓRDÃO 2252/2019 

ATA 36/2019 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1559/2019 

ATA 25/2019 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 

ACÓRDÃO 1199/2019 

ATA 17/2019 - 

PLENÁRIO 

0 1 1 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1060/2019 

ATA 15/2019 - 

PLENÁRIO 

0 0 1 

ACÓRDÃO 958/2019 

ATA 14/2019 - 

PLENÁRIO 

2 1 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2327/2019 

ATA 9/2019 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO 1927/2019 

ATA 7/2019 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO 343/2019 

ATA 5/2019 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 
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ACÓRDÃO 2604/2018 

ATA 45/2018 - 

PLENÁRIO 

7 4 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 5148/2018 

ATA 23/2018 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1374/2018 

ATA 23/2018 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4739/2018 

ATA 21/2018 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4561/2018 

ATA 20/2018 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO 623/2018 

ATA 9/2018 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO 513/2018 

ATA 8/2018 - 

PLENÁRIO 

0 3 1 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1779/2017 

ATA 9/2017 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 3 8 

ACÓRDÃO 3195/2016 

ATA 50/2016 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11990/2016 

ATA 40/2016 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 1 

ACÓRDÃO 2440/2016 

ATA 36/2016 - 

PLENÁRIO 

6 4 0 

ACÓRDÃO 2272/2016 

ATA 34/2016 - 

PLENÁRIO 

69 13 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2041/2016 

ATA 31/2016 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2029/2016 

ATA 31/2016 - 

PLENÁRIO 

0 0 1 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1307/2016 

ATA 18/2016 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO 3327/2015 

ATA 51/2015 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2863/2015 

ATA 45/2015 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO 2328/2015 

ATA 37/2015 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6546/2015 

ATA 31/2015 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 1 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4116/2015 

ATA 24/2015 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 1 

ACÓRDÃO 1979/2014 

ATA 28/2014 - 

PLENÁRIO 

14 1 0 

ACÓRDÃO 1539/2014 

ATA 21/2014 - 

PLENÁRIO 

0 0 1 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6273/2013 

ATA 39/2013 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO 6743/2013 

ATA 35/2013 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 1 0 

ACÓRDÃO 2460/2013 

ATA 35/2013 - 

PLENÁRIO 

1 0 0 

ACÓRDÃO 958/2013 

ATA 13/2013 - 

PLENÁRIO 

0 0 1 

ACÓRDÃO 2953/2012 

ATA 44/2012 - 

PLENÁRIO 

0 3 1 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2123/2012 

ATA 31/2012 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4262/2012 

ATA 25/2012 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 9 

ACÓRDÃO 1734/2012 

ATA 24/2012 - 

PLENÁRIO 

0 0 1 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 758/2012 

ATA 11/2012 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 

ACÓRDÃO 1629/2012 

ATA 10/2012 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 1 

ACÓRDÃO 657/2012 

ATA 9/2012 - 

PLENÁRIO 

12 2 9 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 397/2012 

ATA 6/2012 - 

PLENÁRIO 

1 0 0 

ACÓRDÃO 3072/2011 

ATA 51/2011 - 

PLENÁRIO 

1 8 0 

ACÓRDÃO 3004/2011 

ATA 50/2011 - 

PLENÁRIO 

1 0 0 

ACÓRDÃO 937/2011 

ATA 12/2011 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1018/2011 

ATA 5/2011 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 1 

ACÓRDÃO 2736/2010 

ATA 38/2010 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO 1746/2010 

ATA 26/2010 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 3569/2010 

ATA 24/2010 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 5 0 

ACÓRDÃO 3521/2010 

ATA 23/2010 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 

ACÓRDÃO 774/2010 

ATA 12/2010 - 

PLENÁRIO 

0 2 0 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1056/2010 

ATA 6/2010 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 

 

Decisão 
Recomendações 

Após Análise 

Determinações 

Após Análise 

Ciências Após 

Análise 

Extrapolação de Competências 

Constitucionais 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13873/2020 

ATA 43/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13342/2020 

ATA 43/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 3145/2020 

ATA 45/2020 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13179/2020 

ATA 42/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13128/2020 

ATA 42/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13102/2020 

ATA 42/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 3041/2020 

ATA 44/2020 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 13011/2020 

ATA 41/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 12913/2020 

ATA 41/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 2 1 Controle Externo 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12880/2020 
0 0 0 Não houve encaminhamento 
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ATA 41/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12416/2020 

ATA 40/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12220/2020 

ATA 39/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12140/2020 

ATA 39/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12112/2020 

ATA 39/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 12025/2020 

ATA 39/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 2914/2020 

ATA 41/2020 - 

PLENÁRIO 

3 1 0 Controle Externo 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11789/2020 

ATA 38/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11788/2020 

ATA 38/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11666/2020 

ATA 37/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11460/2020 

ATA 36/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 10966/2020 

ATA 35/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11205/2020 

ATA 35/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 1 Controle Externo 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 10429/2020 

ATA 34/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 10298/2020 

ATA 34/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 10265/2020 

ATA 34/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 9946/2020 

ATA 33/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 9607/2020 

ATA 32/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 8862/2020 

ATA 29/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 2 0 Controle Externo 

ACÓRDÃO 1889/2020 

ATA 27/2020 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 1837/2020 

ATA 26/2020 - 

PLENÁRIO 

3 2 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 7035/2020 

ATA 22/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6787/2020 

ATA 20/2020 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6440/2020 

ATA 19/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 6364/2020 

ATA 18/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 1193/2020 

ATA 16/2020 - 

PLENÁRIO 

1 1 1 Metarregulação 

ACÓRDÃO 1116/2020 

ATA 15/2020 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 490/2020 

ATA 7/2020 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 443/2020 

ATA 6/2020 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4851/2020 

ATA 13/2020 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 4 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO 3073/2019 

ATA 48/2019 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2840/2019 

ATA 46/2019 - 

PLENÁRIO 

0 1 1 Controle Externo 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2839/2019 

ATA 46/2019 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 Controle Externo 

ACÓRDÃO 2252/2019 

ATA 36/2019 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1559/2019 

ATA 25/2019 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 Metarregulação 
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ACÓRDÃO 1199/2019 

ATA 17/2019 - 

PLENÁRIO 

0 1 1 Metarregulação 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1060/2019 

ATA 15/2019 - 

PLENÁRIO 

0 0 1 Controle Externo 

ACÓRDÃO 958/2019 

ATA 14/2019 - 

PLENÁRIO 

2 1 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2327/2019 

ATA 9/2019 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 1927/2019 

ATA 7/2019 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 343/2019 

ATA 5/2019 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 Controle Externo 

ACÓRDÃO 2604/2018 

ATA 45/2018 - 

PLENÁRIO 

7 4 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 5148/2018 

ATA 23/2018 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1374/2018 

ATA 23/2018 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4739/2018 

ATA 21/2018 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4561/2018 

ATA 20/2018 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 623/2018 

ATA 9/2018 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 513/2018 

ATA 8/2018 - 

PLENÁRIO 

0 3 1 Metarregulação 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1779/2017 

ATA 9/2017 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 11 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO 3195/2016 

ATA 50/2016 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 11990/2016 

ATA 40/2016 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 1 Controle Externo 

ACÓRDÃO 2440/2016 

ATA 36/2016 - 

PLENÁRIO 

0 10 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO 2272/2016 

ATA 34/2016 - 

PLENÁRIO 

69 13 0 Controle Externo 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2041/2016 

ATA 31/2016 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 
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ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2029/2016 

ATA 31/2016 - 

PLENÁRIO 

0 0 1 Metarregulação 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1307/2016 

ATA 18/2016 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 3327/2015 

ATA 51/2015 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2863/2015 

ATA 45/2015 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 2328/2015 

ATA 37/2015 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6546/2015 

ATA 31/2015 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 1 Metarregulação 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4116/2015 

ATA 24/2015 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 1 Controle Externo 

ACÓRDÃO 1979/2014 

ATA 28/2014 - 

PLENÁRIO 

0 15 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO 1539/2014 

ATA 21/2014 - 

PLENÁRIO 

0 0 1 Controle Externo 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 6273/2013 

ATA 39/2013 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 6743/2013 

ATA 35/2013 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 1 0 Controle Externo 

ACÓRDÃO 2460/2013 

ATA 35/2013 - 

PLENÁRIO 

1 0 0 Controle Externo 

ACÓRDÃO 958/2013 

ATA 13/2013 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO 2953/2012 

ATA 44/2012 - 

PLENÁRIO 

0 3 1 Metarregulação 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 2123/2012 

ATA 31/2012 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 4262/2012 

ATA 25/2012 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 9 Controle Externo 

ACÓRDÃO 1734/2012 

ATA 24/2012 - 

PLENÁRIO 

0 0 1 Controle Externo 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 758/2012 

ATA 11/2012 - 

PLENÁRIO 

0 1 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO 1629/2012 

ATA 10/2012 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 1 Controle Externo 
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ACÓRDÃO 657/2012 

ATA 9/2012 - 

PLENÁRIO 

0 23 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 397/2012 

ATA 6/2012 - 

PLENÁRIO 

1 0 0 Controle Externo 

ACÓRDÃO 3072/2011 

ATA 51/2011 - 

PLENÁRIO 

1 8 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO 3004/2011 

ATA 50/2011 - 

PLENÁRIO 

1 0 0 Controle Externo 

ACÓRDÃO 937/2011 

ATA 12/2011 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1018/2011 

ATA 5/2011 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 1 Controle Externo 

ACÓRDÃO 2736/2010 

ATA 38/2010 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 1746/2010 

ATA 26/2010 - 

PLENÁRIO 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 3569/2010 

ATA 24/2010 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 5 0 Metarregulação 

ACÓRDÃO 3521/2010 

ATA 23/2010 - 

SEGUNDA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 

ACÓRDÃO 774/2010 

ATA 12/2010 - 

PLENÁRIO 

0 2 0 Controle Externo 

ACÓRDÃO DE 

RELAÇÃO 1056/2010 

ATA 6/2010 - 

PRIMEIRA CÂMARA 

0 0 0 Não houve encaminhamento 
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Anexo II - Atuação do TCU sobre a ANM: por quantitativo de deliberações formalizadas 
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Anexo III - Atuação do TCU sobre a ANM: acórdãos considerados problemáticos por 

subcategoria de processo 
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