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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo inicial analisar se a Segurança Jurídica é garantida 

quando há sobreposição na atuação dos órgãos do Sistema de Controle, partindo de um caso 

concreto, o Tema de Repercussão Geral n⁰ 0484, tratado no RE n⁰ 650.898/RS, oriundo da 

ADIn n⁰ 176236-45.2010.8.21.7000, proposta pelo Ministério Público do Estado Rio Grande 

do Sul em face de Lei do Município de Alecrim/RS, que permitia o pagamento de décimo 

terceiro salário e terço constitucional de férias para os agentes políticos, sendo que ao mesmo 

tempo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul já julgava as questões 

envolvendo o tema de forma favorável ao pagamento. Uma vez analisadas as decisões do 

TCERS e a própria Ação Direta de Inconstitucionalidade, se identificou que a Segurança 

Jurídica não foi garantida devido a sobreposição e também se identificou que a atuação do 

Ministério Público foi dissonante, não tendo seus próprios membros atuado de forma 

uniforme, gerando insegurança jurídica. Uma vez identificado que a Segurança Jurídica não 

foi garantida pela atuação do Sistema de Controle, passou-se a análise das providências 

legislativas mitigadoras das disfunções do Sistema de Controle identificas que foram tomadas 

com o intuito de se aumentar a Segurança Jurídica. 

 

Palavras-chave: Controle; Segurança Jurídica; Administração Pública; Tribunal de Contas; 

Ministério Público 
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ABSTRACT 

 

The present work has the initial objective of analyzing whether Legal Certainty is guaranteed 

when there is an overlap in the performance of the Control System bodies, starting from a 

concrete case, the General Repercussion Theme n⁰ 0484, dealt with in RE n⁰ 650.898/RS, 

arising from the ADIn n⁰ 176236-45.2010.8.21.7000, proposed by the Public Prosecutor's 

Office of the State of Rio Grande do Sul against a Law of the Municipality of Alecrim/RS, 

which allowed the payment of a thirteenth salary and a constitutional third of vacation for 

political agents. At the same time, the Court of Auditors of the State of Rio Grande do Sul 

already judged the issues involving the theme in a favorable way for payment. After analyzing 

the decisions of the TCERS and the Direct Action of Unconstitutionality itself, it was 

identified that Legal Certainty was not guaranteed due to overlap and it was also identified 

that the performance of the Ministério Público was dissonant, not having its own members 

acted in a uniform way, creating legal uncertainty. Once it was identified that Legal Certainty 

was not guaranteed by the performance of the Control System, the analysis of the legislative 

measures mitigating the identified Control System dysfunctions that were taken in order to 

increase Legal Certainty was carried out. 

 

Keywords: Control; Legal Certainty; Public Administration; Audit Courts; Ministério Público
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INTRODUÇÃO 

 

Não é nenhuma novidade o fato de que vivemos em uma sociedade cada vez mais 

globalizada, cuja complexidade exige cada vez mais da Administração Pública, o que faz com 

que o Estado, conforme entendido no século passado, esteja ultrapassado, exigindo-se uma 

nova concepção. A forma como a informação trafega atualmente deu voz ao cidadão, que 

exige uma Administração cada vez mais transparente e, portanto, fiscalizada de forma ampla e 

irrestrita, o que trouxe o controle da Administração Pública para uma posição de 

protagonismo. 

Nos dias de hoje, temos que a prestação de contas, a ser feita pelo gestor público, é 

uma imposição do próprio Estado de Direito, compulsando os países que desejam estar 

inseridos nesse mundo globalizado, a implementarem medidas que exijam desses gestores que 

ajam em conformidade com a legislação em vigor, dando satisfação à sociedade de tudo o que 

fazem. 

Foi durante a redemocratização que tais exigências ganharam corpo no Brasil e a 

Assembleia Nacional Constituinte não poderia ignorar esse anseio da sociedade, o que fez 

com que se procurasse criar um sofisticado Sistema de Controle da Administração, composto 

de diversos órgãos e com diversas ferramentas, procurando garantir a qualidade da gestão 

pública e a proteção do cidadão contra os abusos eventualmente praticados pelo Estado. 

Portanto, podemos dizer que durante esse período da Assembleia Nacional Constituinte, os 

mecanismos de controle vivenciaram uma significativa expansão, que continua a acontecer 

até os dias de hoje visto que a população clama por cada vez mais controle. Todavia, constata-

se que Brasil possui bastante controle, com boa parte da máquina estatal direcionada para este 

fim.  

O problema começa a surgir quando se olha de perto esse Sistema de Controle criado 

pela Constituição Federal de 1988, visto que ele é regido por um ordenamento jurídico 

complexo e fragmentado, que pode gerar diversos comandos, que muitas vezes podem ser 

sobrepostos e contraditórios. Em decorrência disso, a atuação do Sistema de Controle pode 

estar sendo disfuncional, na medida em que, apesar de se ter uma estrutura enorme voltada 

para tal, os escândalos envolvendo corrupção e atos de improbidade continuam a acontecer. 

Por outro lado, diversos gestores reclamam de atuação excessiva ou mesmo substitutiva do 



 
11 

 

 
 

controle, fazendo com que o gestor honesto começasse a ter medo de decidir, levando ao 

fenômeno que se chama de “apagão das canetas”. 

Entretanto, deve-se ressaltar que não é a atuação excessiva do controle em si a 

responsável por essa incerteza do administrador público e sim a atuação disfuncional desse 

Sistema de Controle. Aliás, a incerteza surge justamente da multiplicidade de comandos que, 

via de regra, não são uniformes ou coordenados, sendo o controle uma parte desse problema. 

Para que o Estado de Direito efetivamente funcione, a Segurança Jurídica é elemento 

essencial e, a meu ver, os dois, Estado de Direito e Segurança Jurídica, juntamente com o 

adequado controle da Administração Pública, formam uma espécie de tríade que se 

caracteriza por uma profunda interdependência, que faz com que um não se sustente sem os 

outros dois. 

Dessa forma, temos que o controle da Administração tem, entre suas funções mais 

básicas, a proteção da Segurança Jurídica para a preservação do Estado de Direito. E dessa 

constatação, somada a questão da multiplicidade de comando, que muitas vezes são 

sobrepostos e contraditórios, surgiu o questionamento que procuro responder com esse 

trabalho: quando ocorre sobreposição na atuação de órgãos do Sistema de Controle, o objetivo 

de trazer segurança jurídica aos envolvidos ainda é alcançado?  

Para responder o questionamento, que reputo de grande importância devido a posição 

ocupada pelo Sistema de Controle, escolhi como caso concreto a discussão referente ao 

pagamento ou não de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias para agentes 

políticos. O caso foi escolhido porque nele, efetivamente, houve essa sobreposição de atuação 

dos órgãos do Sistema de Controle e, a partir dele procurei analisar o quanto essa 

sobreposição na atuação dos órgãos do Sistema de Controle afetou a Segurança Jurídica. Isso 

porque o que se pode chamar de estado da arte na atuação do Sistema de Controle não pode 

comportar a possibilidade de que esse controle seja o responsável por qualquer tipo de 

insegurança jurídica, não seria nem um pouco razoável, em especial porque, como dito, ele é 

responsável pela preservação dessa Segurança Jurídica. 

Além da questão da sobreposição da atuação dos órgão do Sistema de Controle, foi 

identificada uma ação dissonante do Ministério Público que apresentou conduta não uniforme 

ao longo de toda a discussão e, devido a importância dessa questão, ela também foi objeto de 

análise à luz da Segurança Jurídica, vez que é afeita a ela. 

Afora a questão principal, apresento também um segundo questionamento, esse de 

ordem mais geral: precisamos mesmo de mais controle ou precisamos de um controle melhor? 
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Mesmo com a amplitude desse segundo questionamento, ao se analisar a sobreposição 

da atuação dos órgãos do Sistema de Controle no caso concreto, será possível analisar em que 

medida esse Sistema de Controle pode ser melhorado, o que evitaria um robustecimento ainda 

maior do Sistema. E com isso não estou defendendo uma diminuição ou enfraquecimento do 

controle, apenas uma maior eficiência e efetividade em sua atuação. Além disso, deve-se 

sempre lembrar que o controle não é gratuito1, ao contrário, normalmente possui custos 

elevados e, por isso, deve ser melhor operacionalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sobre a questão dos custos: “Na dimensão mais evidente, o controle, em si, depende do dispêndio de valores 
públicos relevantes, para fazer rodar a máquina institucional respectiva, seus funcionários e o seu tempo. Mas os 
custos do controle da administração vão muito além disso. Incluem ainda os ônus gerados ou induzidos pelo 
controle. 
Em primeiro lugar, há os valores incorridos pela administração pública para adequar as suas ações às 
determinações do controlador. Pense-se nos exemplos de liminares que ordenem o fornecimento de 
medicamentos específicos ou que determinem melhorias em estabelecimentos públicos. Nesta hipótese, o 
principal problema é que frequentemente estas imposições se farão sem que o controlador tenha uma visão 
integral do orçamento público. Esta circunstância é fundamental para a eleição de prioridades a serem atendidas, 
num mundo (real) em que há escassez de recursos para satisfazer todas as necessidades públicas. No mais, ainda 
que o controlador tivesse esta visão do todo, é bastante questionável que deva caber a ele, controlador, esta 
eleição de prioridades para uma alocação ótima dos recursos públicos. 
Em segundo lugar, há os custos sociais decorrentes da postura cautelosa adotada pelo administrador, para 
precaver-se de eventuais contestações. Não é incomum o argumento de que exigências excessivas dos 
controladores frequentemente desestimulam a ação pública. Nos Estados Unidos, a doutrina denuncia a 
ossificação administrativa resultante das severas condições impostas pelos controladores (em fenômeno ali 
denominado analysis paralysis). No Brasil, já é frequente a afirmação de um administrador “assombrado pelo 
controlador” ou da consagração de um “direito administrativo do inimigo”, a prejudicar que o administrador 
público ouse adotar soluções menos ortodoxas, mas claramente conducentes à realização do interesse público. 
Em terceiro lugar e enfim, há os ônus públicos decorrentes das opções determinadas pelo controlador, muitas 
vezes em substituição àquelas do administrador. Em especial no caso do controle realizado sobre decisões 
técnicas, como a das autoridades reguladoras, os riscos econômicos de uma intervenção desinformada são 
significativos. Alguns países registram casos de crises energéticas geradas por intervenções indevidas de 
tribunais na área de atuação dos reguladores. No Brasil, o mesmo setor sofreu recentemente com interferências 
desastradas advindas do próprio Poder Executivo. 
A atenção ao elemento dos custos exige que se adicione pragmatismo à análise do controle da administração 
pública. Se esta atividade é em si custosa (para o controlador) e gera custos adicionais (para o controlado e para a 
sociedade), então não é possível justificar a sua implementação indiscriminada e sem reservas.” (JORDÃO, 
Eduardo Ferreira. Por mais realismo no controle da administração pública. Revista Colunistas Direito do 
Estado (digital). Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/eduardo-ferreira-jordao/por-
mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica>. Acesso em: 28/11/2021) 
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METODOLOGIA 

 

Estabelecido o que se queria analisar, como já informei, escolhi um caso concreto para 

análise. Portanto, em linhas gerais, o presente trabalho é um estudo de caso, em que usei um 

caso concreto e a partir dele, discorri acerca dos problemas que identifiquei especificamente. 

Mas não se trata apenas de um estudo de caso, sendo também um texto expositivo-

argumentativo, adotando um referencial teórico já existente que permeia todo o texto, 

permitindo que eu apresente os problemas identificados e argumente sobre minha posição 

acerca das questões apresentadas. 

O presente trabalho parte da análise do Tema de Repercussão Geral n⁰ 0484, julgado a 

partir do RE n⁰ 650.898/RS, oriundo da ADI n⁰ 176236-45.2010.8.21.7000, que discutia a 

constitucionalidade de Lei do Município de Alecrim/RS, que permitia o pagamento de décimo 

terceiro salário e terço constitucional de férias para agentes políticos. Ocorre que, 

concomitantemente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul já vinha 

analisando a questão também. 

No estudo de caso, levo em consideração a participação do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul e do Ministério Público sobre a questão envolvendo o 

pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias para agentes políticos, 

mas procuro não entrar no mérito da questão e nem determinar qual dos órgãos integrantes do 

Sistema de Controle tem razão, bem como não tenho a intenção de estabelecer a média de 

conduta do Sistema como um todo. O que importa é se a sobreposição dos órgãos integrantes 

do Sistema de Controle e a ação dissonante do ministério Público causaram insegurança 

jurídica ou não, extrapolando a questão para o Sistema em geral, utilizando um raciocínio 

indutivo e analisando possíveis mitigações. 

Apesar de não ser parte do objetivo principal do trabalho, também se procederá a uma 

análise do comportamento do Poder Judiciário ao longo de todo a questão, que culminou com 

o tema 0484 de Repercussão Geral do STF. 

O texto é dividido em cinco capítulos assim divididos: 

No Capítulo 1 tratou-se da Segurança Jurídica e sua relação com o Estado de Direito, 

analisando alguns aspectos do conceito, elementos necessários para que se possa perceber por 

que a sobreposição na atuação dos órgãos do Sistema de Controle e a atuação dissonante do 

Ministério Público afetam essa Segurança Jurídica e prejudicam o citado Estado de Direito. 

Pela mesma razão, ainda no Capítulo 1 tratou-se também do controle da Administração 
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Pública, seus objetivos e principais problemas, além de sua importância para o Estado de 

Direito. 

No Capítulo 2 foi feita uma exposição, contendo um resumo da questão envolvendo o 

pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias para agentes políticos. 

Nesse resumo discorreu-se acerca da forma como o Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul vinha decidindo acerca da questão e como se processou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público estadual. Após, identificou-se como se 

deu a sobreposição e a ação dissonante do Parquet e procedeu-se a uma análise da conduta do 

Poder Judiciário e como essa conduta afetou a Segurança Jurídica. 

No Capítulo 3 tratou-se das disfunções identificadas, sendo que inicialmente se tratou 

da posição ocupada pelos Tribunais de Contas e da sobreposição da atuação do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul e do Ministério Público do mesmo estado e suas 

consequências para Segurança Jurídica. Depois se tratou do Ministério Público, para então se 

discorrer acerca do problema que leva a possibilidade do Parquet a agir de forma dissonante 

como no caso concreto apresentado. 

No Capítulo 4 identificou-se os reflexos negativos das disfunções identificadas para a 

Segurança Jurídica, bem como também se discorreu sobre instrumentos que recentemente 

integraram o ordenamento jurídico e que procuram mitigar esses reflexos negativos e a 

necessidade de que tais instrumentos sejam efetivamente aplicados, o que nem sempre ocorre. 

Finalmente, no Capítulo 5 apresento minhas conclusões, refletindo acerca da 

necessidade de se caminhar para que o Sistema de Controle se torne um efetivo sistema, a fim 

de que ele atenda seus objetivos, em especial o de tornar a Administração Pública mais 

eficiente e efetiva, privilegiando o gestor de boa-fé e punindo o de má-fé de forma mais 

contundente. 
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1. SEGURANÇA JURÍDICA, CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

ESTADO DE DIREITO 

 

 A complexidade do mundo atual, bem como a velocidade com que as mais diversas 

inovações acontecem, demandam do Direito enorme agilidade para atender as demandas 

oriundas dessa complexidade e velocidade. Isso não quer dizer que o Direito deve ser alterado 

na mesma velocidade, mas ele deve buscar soluções que atendam essas necessidades a tempo 

e a hora, mas ao mesmo tempo produzam a estabilidade, previsibilidade e proporcionalidade 

necessários para confiança na aplicação das normas nos mais diversos casos postos, o que faz 

com que o estudo da Segurança Jurídica ganhe os holofotes nas modernas discussões. 

Dentro do Estado de Direito, o papel da Segurança Jurídica, como se verá, é de capital 

importância, assim como a necessidade de que exista um Sistema de Controle da 

Administração Pública que atue de forma eficiente e eficaz. Dessa forma, quando um deles é 

afetado, os outros dois sofrem igualmente, haja vista sua interdependência. 

No presente trabalho, para ser possível se responder aos questionamentos 

apresentados, torna-se essencial que antes se estabeleça uma base teórica referente a 

interdependência entre Segurança jurídica, Controle da Administração Pública e Estado de 

Direito, pois somente dessa forma será também possível se entender que, na ausência de um, 

inexistem os outros dois. E esse é o objetivo do capítulo inicial. 

 

1.1. A Segurança Jurídica como elemento do Estado de Direito 

 

A visão mais comum que se tem da Segurança Jurídica é aquela em que ela nos é 

apresentada como uma garantidora de estabilidade e confiança, trazendo a devida 

previsibilidade de regras e suas aplicações, para que os players do mercado tenham a devida 

tranquilidade para investir e que, por isso, esses investidores privados é quem mais teriam 

interesse em sua existência. Entretanto, essa visão, se dominante no debate, torna-se uma 

limitadora, uma vez que a Segurança Jurídica interessa também ao Poder Público2. 

A segurança jurídica está prevista na Constituição Federal de 1988, ao longo de todo o 

seu texto, de maneira direta e indireta, o que demostra que se trata de uma preferência, 

 
2 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Segurança Jurídica. Webinar apresentado na TV B3 em 
02/09/2021. Acesso em 02/09/2021. 
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adotada do ponto de vista normativo pelo texto constitucional3. Todavia, apesar de sua adoção 

pelo texto constitucional, a segurança Jurídica vem se mostrando um verdadeiro engodo no 

Brasil, pois, mesmo sendo abraçada como ideia em abstrato, especialmente nos meios 

acadêmicos, ela se perde na aplicação prática, tornando-se letra morta em concreto4. E é essa 

situação, onde ainda se falha demais na aplicabilidade da segurança jurídica, que vem 

imperando no momento em que cresce o debate sobre sua necessidade. E aqui se fala de 

segurança jurídica em sentido amplo e não apenas dos casos em que envolvam a aplicação 

direta da lei. 

Apesar do entendimento majoritário decorrente da doutrina jurídica assumir que a 

segurança jurídica decorre da existência de regras estritamente especificadas, que evitam 

maiores interpretações5, isso não é necessariamente uma realidade, sendo importante ressaltar 

que a segurança jurídica independe de positivação per se, especialmente porque deve ser 

oriunda da confiança existente entre os envolvidos e da necessária estabilidade decorrente das 

regras que são claramente conhecidas e que permitem a prática de condutas previsíveis6. 

Aliás, o entendimento adotado para o presente trabalho, do que venha a ser segurança jurídica 

decorre justamente da previsibilidade de condutas, estabilidade das regras7 conhecidas e a 

proteção da confiança, ressaltando-se que aqui se trata da confiança esperada entre as partes. 

 
3 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: Entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 
Malheiros Editores. São Paulo. 2011 
4 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Op. Cit., 2021 
5 BRAITHWAITE, John. Rules and Principles: A Theory of legal Certainty. Australasian Journal of Legal 
Philosophy. V. 27. 2002, p. 47-82 
6 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Op. Cit., 2021 
7 Adotando raciocínio similar: “O princípio da segurança jurídica permeia o direito positivo, condicionando toda 
sua dinâmica. À luz das funções exercidas pelos princípios, resulta que desde a Constituição até as normas 
individuais e concretas, toda produção do Direito deve se pautar pelas exigências do referido princípio79 – as 
quais conduzem a uma ação conseqüente do Estado, livre de voluntarismos e sobressaltos –, sob pena de um 
juízo de invalidade da norma editada. 

É de se notar, entretanto, sob a ótica da função sistematizadora, que o princípio da segurança jurídica 
não se expressa de modo uniforme nos diversos regimes jurídicos, armando-se de diferentes técnicas segundo o 
subsistema em que atua. É por isso que, neste momento, oferecemos apenas os traços gerais do aludido princípio 
para, no capítulo subseqüente, identificarmos as normas e subprincípios que o concretizam no regime jurídico-
administrativo. 

Ademais, supérfluo dizer que o princípio da segurança jurídica apresenta-se na classe de sobredireito, 
visto que regula a produção e a aplicação de normas jurídicas. Dirige-se a outras normas jurídicas, as quais se 
presta a coordenar – formal e temporalmente – em homenagem à previsibilidade, mensurabilidade e estabilidade 
que deve guardar a atuação do Estado. Cuida-se de garantia, ao mesmo tempo, decorrente da positividade e sobre 
ela incidente. 

É comum dividir-se o princípio da segurança jurídica em dois aspectos, não obstante, também com 
freqüência, não se leve conseqüentemente tal distinção. Segundo nos parece, a classificação que expõe com 
maior clareza e abrangência este princípio leva em conta os dois núcleos conceituais por ele agasalhados, quais 
sejam: a certeza e a estabilidade. 

... 
Afigura-se-nos que só a partir dessa díade (certeza e estabilidade) se alcança a verdadeira dimensão do 

princípio da segurança jurídica no sistema constitucional brasileiro. Certeza sem estabilidade e estabilidade sem 
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Mesmo sendo desejável, por ser ensejadora da estabilidade e previsibilidade 

necessárias para o bom andamento das relações jurídicas, a segurança jurídica somente será 

respeitada em um país quando os players a prezarem e a defenderem mesmo que contra seus 

interesses imediatos, tendo em mente que mesmo uma derrota em um determinado momento 

pode significar uma vitória no futuro. Sem tal cultura, a segurança jurídica continuará sendo 

letra morta em concreto8.  

Entretanto, em complemento a esse raciocínio, pode-se dizer que somente ao ser 

alcançado esse tipo de entendimento é que se estará, verdadeiramente, atendendo-se ao que é 

necessário para a existência e o bom funcionamento do Estado de Direito ao qual uma 

sociedade deve almejar, uma vez que ele garante benefícios que não são garantidos na sua 

ausência, como por exemplo, a segurança jurídica. E é essa segurança jurídica que é 

considerada por Neil MacCormick como o mais importante desses benefícios9, garantidos 

pelo Estado de Direito: 

 

[...] Entre os valores que ele assegura, nenhum é mais importante que a certeza 
jurídica, exceto talvez pelos princípios que a acompanham, a saber, a segurança de 
expectativas jurídicas e a garantia do cidadão contra interferências arbitrárias por 
parte do governo e de seus agentes. Isso porque uma sociedade que alcança esses 
ideais de certeza e segurança jurídicas permite a seus cidadãos viverem vidas 
autônomas em circunstâncias de mútua confiança.10 

 
certeza resultam, igualmente, em insegurança, e por essa razão devem ser igualmente prezadas para fins de 
proteção do indivíduo contra o uso desatado do Poder Estatal. [..]” (VALIM, Rafael Ramires Araújo. O 
Princípio da Segurança Jurídica no Direito Administrativo Brasileiro. Dissertação (Mestrado). 
Departamento de Direito – PUC-SP, São Paulo, 2009., p. 40-41 e 43) 
8 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Op. Cit., 2021 
9 Rafael Ramires Araújo Valim vai além e considera que o Estado de Direito e a Segurança Jurídica se 
fundamentam reciprocamente: “Com efeito, delimitemos o conteúdo do Estado de Direito construído pela 
Constituição Federal de 1988, ou, em outros termos, assinalemos os traços que permitem identificar nosso 
conceito de Estado de Direito. Não é difícil antever que o princípio da segurança jurídica é um dos traços 
fundamentais do Estado de Direito, sem o qual tem-se um Estado meramente jurídico, orientado tão-só por 
considerações de oportunidade. 

Concorrem para a conformação do Estado de Direito brasileiro os seguintes traços: a dignidade da 
pessoa humana (art. 1º da CF), a soberania popular (art. 1º, parágrafo único, da CF), a separação de funções 
estatais (art. 2º da CF), o princípio da igualdade (art. 5º, caput, e I da CF), o princípio da legalidade (arts. 5º, I, 
37, caput, da CF), o sistema de direito fundamentais dotado de petrealidade, o princípio da inafastabilidade do 
controle jurisdicional (art. 5º, XXXV da CF) e, finalmente, o princípio da segurança jurídica. 

Da conjugação desses vetores deduz-se um modelo de Estado obsequioso aos meios e fins que lhe são 
irrogados pela ordem jurídica, tradução da soberania popular, e presidido pela lógica da função, tão bem definida 
por Celso Antônio Bandeira de Mello como ‘a atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o 
interesse público, mediante o uso de poderes instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica’. 

Importante finalmente considerar – retomando a classificação material e formal do conceito de Estado 
de Direito – que o princípio da segurança jurídica integra o plexo de garantias dos direitos fundamentais, é 
dizer, a segurança jurídica está entre os elementos formais do conceito de Estado de Direito, os quais, como já 
dito, são preordenados a assegurar a plena realização dos elementos materiais do conceito. Além disso, há uma 
notória fundamentação recíproca entre o princípio da segurança e o Estado de Direito, sendo aquele elemento 
indispensável deste, ao mesmo tempo em que este é condição necessária daquele.” (VALIM, Rafael Ramires 
Araújo. Op. Cit., p. 28-29) 
10 MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito. Editora Elsevier. 1ª Ed. Rio de Janeiro. 2008, p. 22 
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Deve-se notar que MacCormick, em seu texto, não deixa de adotar a concepção 

padronizada de que a segurança jurídica deva ser analisada conforme a relação entre Estado e 

cidadão. Todavia, sua conclusão é robusta o bastante para ser considerada nas relações entre o 

Estado e o próprio Estado e entre os cidadãos em suas relações privadas, até mesmo porque a 

necessidade dessa preservação da segurança jurídica vai encontrar justificativa na moral, ou 

seja, para além do Direito. E tal justificativa surge da necessidade de que a sociedade tenha 

confiança em suas relações, que só será obtida através de normas de conduta claras e 

preestabelecidas11. É de se observar que o raciocínio nos leva novamente aos parâmetros 

almejados pela segurança jurídica. 

Veja-se que esse recente crescimento de interesse no estudo da segurança jurídica 

surge de um atual estado de insegurança jurídica que é gerada por diversos fatores. E um 

desses fatores decorre justamente da complexidade do mundo atual, onde uma enormidade de 

informações está à disposição de qualquer pessoa. Assim, temos um cidadão que tem um 

conhecimento maior, com expectativas maiores e que tem a capacidade de, na maioria das 

vezes, prever a conduta que deve adotar. Entretanto, o problema que se coloca é que, em 

inúmeras ocasiões, informação demais pode se converter também em desinformação, que leva 

ao desconhecimento sobre a conduta adequada, fazendo com que a expectativa daquele 

cidadão não se realize, gerando a insegurança jurídica. Somado a isso, temos que esse cidadão 

compõe uma sociedade plural, com interesses diversos e que cobra do Estado a proteção de 

cada um desses interesses. Surge daí um problema sui generis: quanto mais regras criadas 

para proteger cada um dos interesses, mais insegurança jurídica. Em outras palavras, a busca 

pela segurança jurídica pode ser a própria causadora da insegurança jurídica12. 

Para que se tenha maior segurança jurídica é necessário que o Direito seja menos 

complexo, com uma produção normativa menos prolixa, tornando possível um entendimento 

melhor do ornamento jurídico. Claro que isso terá um custo, pois a proteção de cada interesse 

individualmente irá diminuir, tornando, de certa forma, o Direito vítima dele próprio13. 

Acerca da dificuldade gerada por esse excesso normativo característico de um Direito 

complexo, Humberto Ávila14 resumiu da seguinte forma: “E o jurista, antes mero intérprete, 

 
11 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Art. 30 da LINDB: O dever público de 
incrementar a segurança jurídica. Revista de Direito Administrativo Edição Especial: Direito Público na Lei 
de Introdução as Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Lei n⁰ 13.655/2018). FGV. Rio de Janeiro. 2018. P. 
243-274 
12 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. 
13 ÁVILA, Humberto. Ibid. 
14 ÁVILA, Humberto. Ibid., p. 47 
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transforma-se em uma espécie de detetive, tamanha a dificuldade de identificar qual é a norma 

aplicável”. 

Essa complexidade do ordenamento jurídico em geral, decorre de problemas que se 

apresentam desde o próprio sistema normativo da Constituição Federal, que se mostra 

complexo na medida em que possui grande fragmentação na distribuição de competências 

entre os mais diversos entes da federação e os demais órgãos e entidades15. E isso faz com que 

múltiplos comandos sejam emanados, que não só são mutáveis ao longo do tempo, mas até 

mesmo sobrepostos ou contraditórios, o que torna quase impossível saber qual a conduta 

correta ser seguida. E essa complexidade toda não permite que exista qualquer tipo de 

previsibilidade, que é um dos fundamentos da segurança jurídica. Em outras palavras, estamos 

trocando segurança jurídica pelo binômio intuição e coragem e isso tem um custo que é pago 

pela sociedade16. 

Essa fragmentação também foi identificada, de forma mais ampla, para além dos 

comandos constitucionais, por Egon Bockmann Moreira e Paula Pessoa Pereira, que 

estabeleceram que as fontes do Direito são abundantes e complexas, emanando de inúmeros 

órgãos estatais e que isso torna o conhecimento do Direito difícil e a isso somadas decisões 

variáveis, que não possuem vinculação, que prejudicam a previsibilidade e estabilidade do 

sistema e coloca em cheque a confiança do cidadão até mesmo no Estado de Direito17.  E não 

poderia ser diferente, uma vez que não é possível o cidadão se sentir protegido por um 

ordenamento que falha até mesmo em dizer a ele qual a conduta deve ser adotada. 

Essa complexidade da legislação tem fundamental importância para se entender a 

relação entre o Sistema de Controle e a Administração Pública, visto que, como se verá, o 

limite entre o exercício do controle e a invasão da discricionariedade do administrador público 

nem sempre é muito claro e decorre dessa complexidade da legislação. 

 

1.1.1 Segurança Jurídica como Princípio, suas dimensões e mitos 

 

 
15 Humberto Ávila também identifica esse problema: “Para agravar tal quadro, as normas não são editadas 
apenas por uma autoridade. Elas podem advir de vários entes: da União, dos Estados ou dos Municípios; ou 
podem ser editadas por um país específico, por uma comunidade ou mesmo por uma organização internacional. 
Surge, com isso, a possibilidade de uma concorrência regional, nacional, supranacional ou internacional entre 
diversos entes legiferantes, circunstância que impede a coerência. Como se não bastasse tudo isso, as autoridades 
nem sempre editam normas com a finalidade de resolver problemas, mas também com o fim de dar uma 
satisfação ao público com a edição de uma norma que se sabe, de antemão, que não irá contribuir para a 
resolução dos problemas.” (ÁVILA, Humberto. Ibid., p. 45) 
16 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Op. Cit., 2021 
17 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Op. Cit. 
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Conforme já estabelecido, para os fins do presente trabalho, deve-se entender que a 

segurança jurídica decorre de estabilidade e clareza das regras, além da proteção da confiança, 

o que faz com que as condutas dos players possam ser previsíveis. Entretanto, isso não 

concede a esse trabalho isenção de se proceder a um maior detalhamento da figura jurídica, 

dado o grau de importância adquirido pela segurança jurídica18. 

A segurança jurídica é apresentada de diversas formas, sendo que as mais usuais são a 

sua apresentação como um conceito ou um princípio19. Apesar disso, adoto a segurança 

jurídica como princípio, mesmo que uma parte da doutrina não a entenda como tal e por duas 

razões. A primeira razão é que, dada a sua importância atual, adotar a segurança jurídica 

apenas como um conceito não condiz com o que exigem os players envolvidos nas mais 

diversas relações jurídicas advindas da complexidade do mundo atual. E em segundo lugar 

porque o Supremo Tribunal Federal, através de três decisões – MC n⁰ 2.900-3/RS, MS n⁰ 

24.268/MG e MS n⁰ 22.357/DF –, começou a sedimentar o entendimento de que a segurança 

jurídica é um princípio constitucional que se coloca como subprincípio do Estado de Direito e 

está ligada à confiança legítima. E se pode dizer que começou porque a importância dessas 

três decisões reside no fato de que foram as primeiras a serem prolatadas pelo Supremo 

Tribunal Federal com o entendimento que hoje está sedimentado na Corte20.  

Reveste-se de grande importância o fato de a segurança jurídica ser considerada um 

princípio constitucional imanente ao Estado de Direito, especialmente porque os princípios 

jurídicos devem ser balizadores de condutas, delimitando inclusive a ação do judiciário, uma 

vez que eles devem indicar os caminhos a serem ponderados para as tomadas de decisões, seja 

no próprio âmbito administrativo, seja na esfera controladora. Robert Alexy, ao diferenciar os 

princípios das regras estabeleceu: 

 

 
18 No mesmo sentido: “Tudo isso conduz a um quadro preocupante de inflação e instabilidade normativa, diante 
do qual o indivíduo fica desarmado, sem saber as conseqüências que dimanam de suas ações. Sobre o cidadão 
pesa um ordenamento jurídico indecifrável, que, em vez de segurança, transmite temor e enseja a prepotência, 
sentimentos, a toda evidência, radicalmente contrários ao que inspiraram o Estado de Direito. Se a isso 
somarmos fenômenos localizados – tal como faremos adiante, demonstrando as disfunções características do 
Estado brasileiro –, resta insuspeita a importância primacial do princípio da segurança jurídica, como 
pressuposto inarredável da própria subsistência do Estado de Direito. Aliás, contraditoriamente, de instrumento 
de liberdade e segurança, as leis podem vir a se tornar instrumento de tirania, e o combate que deve ser travado 
para evitar tal infortúnio tem como oponentes o ordenamento jurídico consigo próprio.” (VALIM, Rafael 
Ramires Araújo. Op. Cit., p. 15) 
19 SILVA, Almiro do Couto e. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público 
Brasileiro e o Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: O Prazo 
Decadencial do Art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n° 9.784/99). Revista de Direito 
Administrativo, v. 237, pp. 271-315, 2004, p. 273-274. 
20 SILVA, Almiro do Couto e. Ibid. 
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O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são 
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 
possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 
somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O 
âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 
colidentes.21 

 

Como se observa, princípios objetivam a melhoria do processo decisório e afetam 

diretamente a Administração Pública, que deve atuar dentro dos padrões determinados por 

esses princípios, especialmente se se tratar de princípio que possa interferir diretamente na 

discricionariedade do agente público, caso em que estaríamos diante do que Robert Alexy 

chama de Princípio Formal22. Segundo o autor, os princípios formais podem fundamentar a 

própria discricionariedade, ao limitar um determinado direito fundamental, permitindo a 

Administração Pública agir mais livremente ou fazendo com que essa discricionariedade seja 

exercida de forma mais limitada, quando necessário e impositivo o respeito por determinado 

direito fundamental23. 

Entendo que a segurança jurídica se coloca justamente como um desses reguladores de 

discricionariedade, pautando a conduta da Administração Pública e criando proteção aos 

cidadãos. Entretanto, essa mesma segurança jurídica deve atuar igualmente de forma a 

regulamentar a atuação da esfera controladora, não de forma a limitar ou não a 

discricionariedade dos agentes controladores, uma vez que, para eles, essa discricionariedade 

não funciona como para a Administração Pública, pois o exercício do controle, salvo algumas 

exceções, em regra geral é vinculado, obrigando o agente controlador a atuar quando se 

encontra diante da ilegalidade ou irregularidade, mas de forma a uniformizar e coordenar a 

conduta desses agentes controladores, trazendo uma maior estabilidade e previsibilidade que 

permitirá ao gestor público de boa-fé um processo de tomada de decisões mais seguro. 

Ainda no sentido de se considerar que a segurança jurídica é um Princípio, Humberto 

Ávila vai um pouco mais além e, adotando uma análise dentro da consagrada Teoria 
 

21 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Malheiros Editores. 2ª Ed. 4ª Tiragem. São Paulo. 
2015, p. 90 
22 ALEXY, Robert. Ibid., p. 138 
23 Na mesma linha: “Os princípios meramente indicam caminhos para soluções ou decisões que só serão tomadas 
após processo de ponderação com outros princípios. Todos eles são comparados e sopesados a fim de que se 
apure com que" peso" ou em que" medida" deverão ser aplicados ao caso concreto, por vezes se verificando, ao 
final desse processo, que só um deles é pertinente à situação em exame, devendo afastar-se o outro ou os outros, 
sem que haja, assim, revogação de um princípio por outro. 

A par disso, os princípios, na linha do pensamento de Alexy, são “comandos de otimização" 
(Optimierungsgebote), devendo, pois, serem realizados com a máxima amplitude que for permitida, não só pelos 
outros princípios e regras, como também pelas circunstâncias fáticas.” (SILVA, Almiro do Couto e. Op. Cit., p 
289) 



 
22 

 

 
 

Tridimensional do Direito de Miguel Reale, apresenta o entendimento de que se trata de uma 

norma-princípio24, haja vista que suas partes constituintes e estrutura determinam a proteção 

de um ideal de coisas que, para se realizar depende de determinados comportamentos já 

previamente previstos ou não, ressaltando que ao se atribuir a qualidade de norma ao 

princípio, isso não afasta seu aspecto axiológico, vez que o valor a ele atribuído se mantém. 

Dentro desse entendimento apresentado pelo citado autor, tem-se que a segurança 

jurídica pode ser valorada, referindo-se a ela como uma exigência fundamental25 para o 

adequado funcionamento do ordenamento jurídico. Em outras palavras, temos que a 

segurança jurídica “diz respeito a um estado de coisas que deve ser buscado mediante a 

adoção de condutas que produzam efeitos que contribuem para a sua promoção”26. E essa 

questão da conduta buscada é revestida de grande importância ao se estudar a relação entre a 

Administração Pública e o Sistema de Controle. 

Estabelecido que a segurança jurídica é, sim, um princípio e dadas as considerações já 

feitas, fica patente que ela deve ser considerada como um parâmetro a ser seguido pelos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário na busca dessa maior previsibilidade e 

estabilidade necessárias para a existência de confiança na conduta dos diversos players27. 

Em 2018, foi dado um passo a mais com relação a busca pela segurança jurídica com a 

aprovação da Lei n⁰ 13.655/2018, que trouxe a segurança jurídica também para o campo da 

interpretação das regras. E aqui vale observar que a segurança jurídica não deixou de ser um 

princípio para se tornar uma regra com a edição da norma, mas que a regra surgiu com o 

objetivo de prover um conjunto de condutas e procedimentos que permitam ao princípio 

materializar-se com mais força. Veja-se que a Lei n⁰ 13.655/2018 conta com disposições de 

caráter mais geral, de ordem principiológica, que visam aumentar a segurança jurídica da 

Administração Pública, permitindo ao gestor público a experimentação, o erro não 

intencional, dentre outras condutas. Tanto isso é verdade que a lei foi chamada de Lei de 

Segurança para a Inovação Pública28. 

É claro que a Lei n⁰ 13.655/2018 não é o único diploma jurídico pátrio a tratar da 

questão da segurança jurídica, mas não importam aqui as disposições legais oriundas de uma 

necessidade ou que se apliquem a casos específicos e sim as normas que promovam o 

 
24 ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p.249-250 
25 ÁVILA, Humberto. Ibid. 
26 ÁVILA, Humberto. Ibid., p. 109 
27 ÁVILA, Humberto. Ibid. 
28 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei n⁰ 
13.655/2018: Lei da Segurança para a Inovação Pública. Editora Fórum. 1ª Ed. 2ª Tiragem. Belo Horizonte. 
2020. 
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princípio a ser seguido pelo ordenamento jurídico restante. Assim, a Lei n⁰ 13.655/2018 nos 

interessa sobremaneira porque se trata de um conjunto de regras constantes de uma lei 

interpretativa, vez que se consiste em uma alteração à Lei de Introdução as Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB), ou seja, se criou um conjunto de regras dentro de uma lei que direciona 

como devem ser interpretadas as outras leis e isso é um avanço enorme no sentido de se 

almejar que a segurança jurídica saia do campo abstrato para existir em concreto, no dia a dia 

da aplicação do direito e, em especial do Direito Público, que é o alvo da Lei n⁰ 13.655/2018. 

Aliás, ampliando um pouco mais o raciocínio, temos que a correta e desejável aplicação da 

Lei n⁰ 13.655/2018 reforçará a aplicação da segurança jurídica na medida em que deve fazer 

com que a interpretação legal acontecerá no sentido de se preservar a estabilidade, 

previsibilidade e proporcionalidade, vetores buscados por essa segurança jurídica29. 

Na necessária busca pela segurança jurídica, e ainda sobre a Lei n⁰ 13.655/2018, salta 

aos olhos o art. 3030, que estabelece o que Egon Bockmann Moreira e Paula Pessoa Pereira31 

chamaram de dever de instauração da segurança jurídica. Tal artigo estabelece que a conduta 

das autoridades públicas deve se dar sempre no sentido de se aumentar a segurança jurídica, 

ou seja, sempre que uma autoridade pública estiver proferindo decisões ou atuando em casos 

de Direito Público, essa autoridade tem como dever imediato, primário e vinculante, em 

decorrência do art. 30 da LINDB, a busca pelo aumento da segurança jurídica, através do 

aprimoramento do desenho institucional da ordem jurídica32. 

O art. 30 da LINDB impõe aos órgãos e entidades públicos, de forma oficial e 

mandatória, o respeito a seus precedentes, seja na linha vertical, onde esse respeito se torna 

obrigatório a toda linha hierárquica inferior à da autoridade que venha a produzir o 

precedente, seja na linha horizontal, onde os próprios órgãos e entidades estão obrigados a 

esse respeito aos precedentes criados. Com isso, se espera que em casos semelhantes, haja 

tratamento igualitário por parte do Direito, tornando a ordenamento jurídico mais estável e 

previsível33. 

Imprescindível se observar que a figura dos precedentes, típicos da common law, não 

eram efetivamente adotados pelo direito pátrio, nem mesmo na esfera judicial, fato que vem 

 
29 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Ibid. 
30 Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, 
inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.  
Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou 
entidade a que se destinam, até ulterior revisão. 
31 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Op. Cit., p.247 
32 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Ibid. 
33 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Ibid. 
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sendo alterado e ganhou especial importância com a promulgação da Emenda Constitucional 

n⁰ 45/2004, que criou a Súmula Vinculante e com a entrada em vigor do novo Código de 

Processo Civil de 2015, que reconhece, em seu texto, a força vinculante de precedentes. 

Portanto, na esfera judicial o ordenamento jurídico pátrio se movimenta no sentido de abraçar 

os precedentes e o art. 30 da LINDB surge com a ambição de também trazê-los para a esfera 

administrativa34. 

Dessa forma, conforme se pode constatar, a exigência normativa contida no art. 30 da 

LINDB tende a fazer com que as decisões das autoridades administrativas se estabilizem no 

tempo uma vez que serão vinculativas em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, o 

que fará com que essas decisões permitam uma maior segurança nos processos de decisões 

posteriores, especialmente porque as regras a serem aplicadas pelos gestores se tornarão cada 

vez mais claras e previsíveis, o que também tornará mais seguro o processo de fiscalização e 

eventual punição dos gestores que atuam com má-fé35. 

Essa estabilização das decisões ainda depende da reputação dos órgãos e entidades que 

as proferem, uma vez que só haverá aceitação e efetivo cumprimento dessas decisões na 

medida em que houver confiança no que está sendo decidido. De maneira mais simplificada, 

pode-se constatar que só uma real estabilidade institucional e das decisões é que será capaz de 

avalizar a reputação, visto que a falta desses elementos trará insegurança ao invés de 

segurança jurídica36. 

 
34 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Op. Cit. 
35 Sobre a preocupação com o gestor de boa-fé, Juliana Bonacorsi de Palma escreveu: “E qual gestor público está 
sujeito a esse leque de sanções que pode ser discricionariamente aplicado pelo controlador? Qualquer gestor. 
Aqui está o erro fundamental da responsabilização dos agentes públicos: agentes honestos e desonestos, agentes 
que cometeram irregularidades imbuídos de má-fé, agentes que terminaram por cometer uma irregularidade 
acreditando estar melhor zelando pelo interesse público, enfim, todos estão sob a mesma régua da 
responsabilização. A legislação não tutela o gestor público honesto. 

Gestores públicos honestos, que arrisco afirmar serem a maioria na administração pública, 
constrangem-se em tomar decisões inovadoras ou que contrariem orientações controladoras simplesmente 
porque discordam da interpretação dada pelos controladores. Pode-se explicar esse comportamento a partir do 
efeito dissuasório gerado pela legislação que não discrimina a intenção na ação administrativa. Constatando 
casos em que seus pares foram responsabilizados porque o controlador entendeu que sua atividade era irregular, 
a despeito de se tratar de um erro honesto, o gestor de boa-fé muda seu comportamento como estratégia de 
sobrevivência no funcionalismo público. 

A Lei de Segurança Jurídica não está preocupada com o gestor de má-fé. Para este, foi construída toda 
uma legislação de controle. Interessa-se, isso sim, pelo gestor de boa-fé, cujo comportamento honesto não é 
tutelado pelo direito e termina por receber o mesmo tratamento jurídico do sujeito mal-intencionado. Por um 
lado, há o componente de justiça ao cidadão honesto que atua no poder público e busca exercer as suas 
competências dentro da legalidade e do modo mais eficiente possível. Porém, os fins da tutela do agente público 
honesto vão muito além da pessoa do gestor.” (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Segurança jurídica para a 
inovação pública: a nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei nº 13.655/2018). Revista 
de Direito Administrativo, v. 279, n. 2, p. 209-249. FGV. Rio de Janeiro. Maio/ago 2020, p. 234) 
36 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Op. Cit. 
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Sobre esse dever de promover a segurança jurídica, trazido pelo art. 30 da LINDB, 

Egon Bockmann Moreira e Paula Pessoa Moreira, de forma primorosa, escreveram: 

 

Nesse contexto, o dever jurídico de estabilização institucional dos regulamentos, 
súmulas administrativas e respostas a consulta assume importância central, como 
critério de correção formal das decisões e promoção do desenvolvimento do Direito, 
de forma coerente, igualitária, consistente e estável. Ademais, favorece a relação 
harmônica entre os diversos órgãos que compõem as estruturas dos Poderes 
Públicos. Permite que haja previsibilidade e gera incentivos a que os agentes, 
públicos e privados, adotem determinados comportamentos. Estabilidade a gerar 
estabilidade; confiança a permitir a sustentabilidade do desenvolvimento pessoal, 
social e econômico37. 

 

Uma observação que não é trivial é a de que, apesar da segurança jurídica ser um 

importante elemento de estabilização e previsibilidade, que procura evitar surpresas devido a 

modificações bruscas na conduta dos players e do direito positivado, ela não pode ser um 

elemento de paralisia da ordem jurídica, o que impediria que houvesse modificações que 

atendessem ao interesse público. Em outras palavras, mudanças podem ocorrer, mas devem 

ocorrer com critérios, para que não se crie instabilidades38. 

Portanto, no tocante a segurança jurídica, dada a sua importância no direito moderno, 

que precisa responder a um mundo globalizado, seria muito pouco considerá-la apenas um 

conceito, sendo necessário que, seja em decorrência dessa importância ou em decorrência do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela seja considerada, no mínimo, um princípio. 

Observa-se ainda que em nosso direito a segurança jurídica é considerada um princípio 

Constitucional, apesar de não se encontrar diretamente expressa no texto da Constituição 

 
37 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Ibid., p. 247-248 
38 Almiro do Couto e Silva já alertou sobre isso: “É certo que o futuro não pode ser um perpétuo prisioneiro do 
passado, nem podem a segurança jurídica e a proteção à confiança se transformar em valores absolutos, capazes 
de petrificar a ordem jurídica, imobilizando o Estado e impedindo-o de realizar as mudanças que o interesse 
público estaria a reclamar. Mas, de outra parte, não é igualmente admissível que o Estado seja autorizado, em 
todas as circunstâncias, a adotar novas providências em contradição com as que foram por ele próprio impostas, 
surpreendendo os que acreditaram nos atos do Poder Público. 
Entre esses dois pólos trava-se a luta entre o novo e o velho dentro do Estado, ao qual caberá escolher os 
instrumentos jurídicos que lhe permitam aproximar-se o mais possível do ideal de justiça material, pela inserção, 
em seus quadros normativos, de preceitos que definam o que pode e o que não pode ser modificado, e como 
pode ser modificado, e quais, ainda, os limites a serem observados pelas alterações. A esse fim servem, 
modernamente, as disposições constitucionais que marcam o âmbito e disciplinam os processos de revisão e 
emenda da própria Constituição ou que impõem limites à liberdade de conformação do legislador ordinário. Tais 
disposições, as mais das vezes, são expressas. Outras vezes, porém, resultam de construção jurisprudencial, 
como atesta o reconhecimento do princípio da proporcionalidade e, igualmente, do princípio da proteção à 
confiança no direito germânico e europeu, cuja observância é exigida de todos que exercem função estatal. No 
direito alemão, aliás, o próprio princípio da segurança jurídica, ao qual se liga geneticamente o princípio da 
proteção à confiança, não é um princípio expresso. Ele foi deduzido pela jurisprudência, com o apoio da 
doutrina, do princípio geral do Estado de Direito, delineado em várias prescrições da Lei Fundamental de Bonn, 
entre os quais o seu célebre artigo 20.” (SILVA, Almiro do Couto e. Op. Cit., p 276) 
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Federal, e que foi dado um passo a mais para que ela seja aplicada em concreto, em especial 

na esfera do Direito Público. 

 

1.1.1.1. Dimensões da Segurança Jurídica 

 

Atualmente, os debates relacionados com a segurança jurídica ganham cada vez mais 

força e destaque, diferentemente do que vinha acontecendo. Anteriormente, apesar da 

segurança jurídica fazer parte das mais diversas discussões jurídicas, ela estava longe de 

possuir o protagonismo que vem exercendo agora. Assim, por ter sido alçada ao papel de um 

dos protagonistas do debate jurídico, não é mais possível se falar do tema sem antes ter-se um 

entendimento melhor dele, procurando, assim, também entender melhor a sua necessidade 

para o bom funcionamento do sistema jurídico como um todo e, por consequência, para o bom 

funcionamento do Sistema de Controle.  

A atuação diária dos operadores do Direito usualmente é feita de casos padrão, que 

exigem um aplicação simples de regras infraconstitucionais, que não implicam interpretações 

além das providas pela dedução e o silogismo. Entretanto, à medida que a complexidade vai 

aumentando, se começa a perceber que nem toda regra poderá ser interpretada com o 

raciocínio dedutivo ou silogístico, seja devido a um aumento da indeterminação na linguagem 

adotada na regra, seja devido ao conflito criado dentro do ordenamento jurídico quando essas 

regras são colocadas em paralelo com outras regras, cenário que poderá criar inúmeros 

desafios interpretativos. Essa situação de incerteza do ordenamento jurídico decorre 

justamente desse uso de linguagem imprecisa e ambígua, que faz surgirem regras com mais de 

um significado, com conceitos inaplicáveis ao caso concreto ou até mesmo com múltiplos 

entendimentos, tornando essa regra em si, inaplicável39. 

É certo que essa ambiguidade e imprecisão, principalmente no atual mundo complexo, 

têm necessidade de existirem, especialmente porque se as regras existentes forem todas 

específicas e determinadas, teremos um engessamento do direito, o que fará com que o direito 

positivado envelheça rapidamente40, não provendo a proteção esperada pela sociedade uma 

vez que esse Direito não conseguirá reagir a contento à velocidade das mudanças. O que se 

deve criticar é o excesso.  

Nesse contexto, temos que a ambiguidade é mitigada na medida em que se coloca a 

regra dentro do contexto do caso concreto, permitindo a interpretação da regra. Já no que se 
 

39 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Op. Cit. 
40 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Ibid. 
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refere a imprecisão, ela surge quando a regra possui termos vagos, indeterminados, que 

muitas vezes são necessários justamente para dar maior fluidez ao Direito, evitando-se o 

engessamento acima citado. E ao se lançar mão dessa técnica legislativa se possibilita o 

surgimento dos conceitos jurídicos determinados41. E aqui chega-se aos princípios, que Carlos 

Ari Sundfeld42, considera como os casos extremos de indeterminação normativa e os vê como 

imperfeições necessárias aos jogos de poder existentes. 

Tais conceitos jurídicos indeterminados são afeitos, em especial, as imprecisões da 

regra, mas também são necessários para uma melhor fluidez do Direito. Além disso, essa 

indeterminação pode ser reduzida com o tempo em decorrência da cultura jurídica. Para uma 

melhor compreensão dos conceitos jurídicos indeterminados, vale reproduzir a forma como 

Sérgio Guerra os apresentou: 

 

Os conceitos jurídicos indeterminados contêm termos ou expressões de textura 
aberta, dotados de plasticidade, que fornecem um início de significação a ser 
complementado pelo intérprete, levando em conta as circunstâncias do caso 
concreto. A norma em abstrato não contém integralmente os elementos de sua 
aplicação43. 

 

Como os conceitos jurídicos indeterminados são imprecisos, somado ao fato de os 

princípios serem, por natureza, conceitos jurídicos indeterminados, não se tem aqui qualquer 

ambição de se estabelecer um conceito de segurança jurídica que seja amplamente aceito. 

Entretanto, mesmo sem o objetivo de conceituar a segurança jurídica, adota-se o 

entendimento de que ela decorre da necessidade de se ter um conjunto de regras e condutas 

claras o bastante para garantir a esperada estabilidade, previsibilidade e proporcionalidade na 

conduta de todos os players envolvidos nas mais diversas relações jurídicas, em especial das 

autoridades públicas e, mais especialmente ainda, por ser o ponto nevrálgico do presente 

trabalho, na relação entre o controle e a Administração Pública. Em outras palavras, opta-se 

por não se conceituar a segurança jurídica, mas se procura defini-la pelos efeitos esperados 

decorrentes de sua existência. 

 
41 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Ibid. 
42 SUNDFELD, Carlos Ari. Princípio é preguiça. Direito Administrativo para céticos (Capítulo 3). 2ª Ed. São 
Paulo. Malheiros. 2014 
43 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, Regulação e Reflexividade: Uma Nova Teoria sobre as Escolhas 
Administrativas. 5ª ed. Editora Fórum. Belo Horizonte, 2019, p. 190-191 
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Uma das mais consolidadas formas de se apresentar o Princípio da Segurança Jurídica 

é a de que seu conceito (mesmo que indeterminado), se ramifica em duas dimensões, 

conforme apresentado por Almiro do Couto e Silva44: (i) uma objetiva e (ii) uma subjetiva. 

A dimensão objetiva se refere aos atributos que se deseja do ordenamento jurídico 

para que ele atenda a demanda por estabilidade e credibilidade que se espera dele. E aqui se 

alude ao ordenamento jurídico em si, de forma global e não a uma aplicação concreta a um 

determinado caso específico45. Essa dimensão se refere à proteção do direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada e, por isso, afeta diretamente às questões que envolvem os 

limites à retroatividade dos atos praticados pelo Estado como um todo46. Trata-se da dimensão 

que cuida dos elementos objetivos da ordem jurídica47, sendo que tais elementos estão 

previstos diretamente na Carta Magna de 1988, em seu art. 5⁰, XXXVI48. 

Entretanto, conforme já indicado, as questões envolvendo a segurança jurídica não se 

encontram em apenas um diploma legal ou em um dispositivo constitucional e vão além do 

artigo que prevê o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Também em 

outros momentos a Constituição trata da segurança jurídica, seja em uma disposição 

programática, seja em uma disposição autoaplicável e até de mesmo de forma indireta em 

alguns artigos. Nesse sentido, a análise feita por Humberto Ávila49, que apresenta como 

aspecto objetivo da segurança jurídica, a segurança do ordenamento, de uma norma e de um 

comportamento. 

Tem-se a segurança do ordenamento na medida em que a segurança jurídica se dirige 

ao ordenamento jurídico em geral, exigindo que este seja o mais claro e compreensível 

possível, permitindo seu entendimento por todos. Além disso, a segurança jurídica exigirá 

desse ordenamento jurídico uma durabilidade, que evite mudanças bruscas em seu conteúdo, 

sendo que com isso, espera-se, se trará a estabilidade esperada50. 

No caso da segurança jurídica de uma norma, ela se aplica tanto para a norma de 

forma geral, que está sujeita a já aludida estabilidade e credibilidade, sendo que por isso 

 
44 SILVA, Almiro do Couto e. Op. Cit. 
45 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. 
46 SILVA, Almiro do Couto e. Op. Cit. 
47 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Patrícia Pessoa. Op. Cit., p. 255 
48 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 
(...) 
49 ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 257 
50 ÁVILA, Humberto. Ibid. 
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existem condições de validade para a criação das normas, como é o caso do limite a 

retroatividade, que aqui também se aplica, quanto para as normas de forma individual, que é 

justamente onde se aplica a proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa 

julgada, ou seja, onde se garante a aplicação estável da norma. Além disso, a segurança 

jurídica pode ser aplicada a um ato administrativo ou normativo e não a uma norma em si, o 

que não é raro quando a análise repousa na ordem jurídica de um Estado que se pretende 

regulador, mas que nem por isso está isenta da estabilidade e credibilidade esperadas. Por fim, 

temos ainda as decisões administrativas e judiciais que igualmente devem se sujeitar à 

segurança jurídica, uma vez que de outra forma fariam com que todos os envolvidos nas mais 

diversas relações, seja com o Estado, sejam particulares, simplesmente não tivessem a 

capacidade de conhecer previamente qual conduta se espera deles e quais as consequências da 

prática da conduta51. 

No que tange a questão referente a um comportamento, ela surge na medida em que as 

condutas de partes envolvidas nos relacionamentos jurídicos deverão ser avaliadas e, em 

diversos casos, julgadas por órgãos responsáveis pela aplicação das normas próprias a esses 

diversos casos. A segurança jurídica tem por objetivo tornar a reação desses órgãos previsível, 

possibilitando que essas partes envolvidas nas mais diversas situações possam antecipar a 

forma correta de praticar os atos esperados. Aplica-se tanto ao Estado, que deve atuar dentro 

dos limites impostos pela Constituição, sendo que, na medida em que isso acontece, o 

destinatário da atuação poderá antecipar as consequências de seu próprio comportamento52. É 

de se observar que no último caso, o que se refere ao comportamento, temos que essa conduta 

esperada do Estado deve se dar quando a relação dentro do próprio Estado, como por 

exemplo, entre Administração Pública e controle e não apenas entre Estado e cidadãos. 

Já a dimensão subjetiva é afeita ao caso concreto, ou seja, a segurança jurídica tem 

como objeto a aplicação do ordenamento jurídico a um caso específico e não o ordenamento 

jurídico em si, como é o caso na dimensão objetiva. Essa dimensão possui ligação com a 

confiança legítima das pessoas com relação, em especial com os atos, condutas e 

procedimentos praticados pelo Estado. Essa confiança legítima é também chamada por 

diversos autores de Princípio da Confiança, permitindo uma separação do Princípio da 

Segurança Jurídica, que usualmente é utilizado quando se está tratando da dimensão objetiva, 

 
51 ÁVILA, Humberto. Ibid. 
52 ÁVILA, Humberto. Ibid. 
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vista anteriormente e que é responsável, justamente, pela análise do aspecto objetivo da 

estabilidade das relações jurídicas53. 

Apesar do Princípio da Confiança, nesse aspecto de aplicação concreta, não ser afeito 

ao cerne do presente estudo, visto que nos interessa o aspecto de confiança em sentido amplo, 

ou seja, no sentido de as partes envolvidas terem confiança mútua em suas condutas e atos, 

não dizer essas poucas palavras sobre o tema tornaria esse referencial teórico incompleto. 

Nesse sentido é bastante elucidativa a pequena síntese de Almiro do Couto e Silva, que 

informa que o Princípio da Confiança 

 

[...] (a) impõe ao Estado limitações na liberdade de alterar sua conduta e de 
modificar atos que produziram vantagens para os destinatários, mesmo quando 
ilegais. ou (b) atribui-lhe conseqüências patrimoniais por essas alterações, sempre 
em virtude da crença gerada nos beneficiários, nos administrados ou na sociedade 
em geral de que aqueles atos eram legítimos, tudo fazendo razoavelmente supor que 
seriam mantidos.54 

 

A síntese apresentada converge com o entendimento que se dá a dimensão subjetiva, 

quando aplicada ao caso concreto, onde uma determinada pessoa tem seus direitos individuais 

afetados pela confiança depositada em regras, atos ou decisões do Estado55, o que difere da 

dimensão objetiva, quando se analisa como essas regras, atos ou decisões afetam o 

ordenamento em si, o que atinge toda a coletividade. 

 

1.1.1.2. Os mitos da Segurança Jurídica 

 

Apesar de me parecer um tanto quanto relevante essa necessidade de busca pela 

segurança jurídica, ela não é isenta de críticas, sendo apresentada com elevado grau de 

descrença, justificando-se tal posicionamento com base no fato de que a segurança jurídica 

teria pouco a acrescentar tendo em vista seu alto grau de subjetividade56. Com isso, 

justamente devido a segurança jurídica se caracterizar por ser um conceito jurídico 

indeterminado, ela se prestaria a ser interpretada para se adequar a qualquer tese que se queira 

defender. 

Inobstante não concordar com esse entendimento, ele tem o condão de criar diversos 

mitos em torno da segurança jurídica, que servem como uma espécie de justificativa para não 

 
53 SILVA, Almiro do Couto e. Op. Cit. 
54 SILVA, Almiro do Couto e. Ibid., p. 274 
55 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. 
56 ÁVILA, Humberto. Ibid. 
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a perseguir e que, na medida em que forem identificados, precisam ser analisados e 

adequadamente refutados, buscando se criar uma verdadeira cultura acerca da segurança 

jurídica. Pode-se identificar ao menos quatro mitos que envolvem a segurança jurídica: (i) a 

segurança jurídica é contrária ao interesse público, (ii) o particular que opta por fazer 

negócios com o Poder Público renuncia à segurança jurídica, (iii) a violação da ordem jurídica 

afasta o dever de segurança jurídica e (iv) quanto mais normas, maior a segurança jurídica.57 

O mito de que a segurança jurídica é contrária ao interesse público não encontra 

qualquer sustentação na realidade, na medida em que a existência de relações previsíveis e 

estáveis é muito mais importante ao interesse público do que eventuais situações em que 

podem ocorrer perdas para o Poder Público. Tais ocorrências são, basicamente, pontuais, 

enquanto a necessidade de um ambiente assegurado pela segurança jurídica preserva o 

interesse geral, o que é mais alinhado aos objetivos do Poder Público. 

Da mesma forma, não é verdadeiro que o particular que opta por fazer negócios com 

o Poder Público renuncia à segurança jurídica. Todo particular, imbuído de boa-fé, que 

contrata com o Poder Público, espera ver o contrato feito honrado. De outra forma, estaríamos 

admitindo que nosso Estado não possui a institucionalidade necessária para funcionar58, o que 

por sua vez, configura um despropósito de tal monta que sequer entendo ser possível de 

cogitação na medida em que afetaria ao próprio contrato social ensejador da existência de um 

Estado. 

Também não é crível se aceitar que a violação da ordem jurídica afasta o dever de 

segurança jurídica, pelo menos não a violação por si só59. É claro que se a pessoa cooperou 

com a violação, visando a obtenção de proveito próprio ou para outrem, deve ser punida como 

demanda a ordem jurídica em vigor, entretanto, não existe razão para que o terceiro de boa-fé 

seja também punido, devendo existir para ele uma certa proteção e garantia60. 

O quarto mito, de que quanto mais normas maior a segurança jurídica, temos que 

segurança jurídica precisa é de comandos concisos e claros, que favoreçam a previsibilidade e 
 

57 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Op. Cit., 2021 
58 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Ibid. 
59 Sobre a aplicação do Princípio da Segurança Jurídica e da Legalidade: “Cumpre notar ainda que o princípio da 
segurança jurídica não é aplicado isoladamente, dialogando com outros princípios de envergadura constitucional. 
Como já dissemos linhas atrás, nos marcos de um Estado Democrático de Direito os princípios não se excluem 
aprioristicamente, senão que, diante do caso concreto, são conciliados segundo a exigência de proteção dos 
direitos dos cidadãos. 

Nesse contexto, habitualmente são contrapostos o princípio da segurança jurídica com o da legalidade, 
sob a afirmação de que diante dos casos concretos ora prevaleceria um, ora outro. Porém, não admitimos esta 
mútua excludência entre estes princípios, que se nos afigura viável tão-só a partir de uma visão da legalidade 
própria do século XIX, de jaez mecanicista, que a identifica com a literalidade da lei.” (VALIM, Rafael Ramires 
Araújo. Op. Cit., p. 44) 
60 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Op. Cit., 2021 
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a estabilidade. Um número elevado de normas, ao contrário, pode criar regras sobrepostas e 

contraditórias, favorecendo justamente a insegurança jurídica61. Portanto, tal mito igualmente 

não se sustenta. 

Mas o problema não se limita aos mitos apresentados, há quem defenda que a própria 

segurança jurídica é um mito ou uma ilusão do ser humano buscando por segurança onde ela 

não existe, em especial porque seria da própria natureza da ordem jurídica uma certa 

indeterminação e que ela jamais poderá antecipar todas as condutas e consequências as quais 

estão sujeitos os cidadãos. Entretanto, esse tipo de entendimento pode surgir do enfoque dado 

a questão da segurança jurídica e não a ela em si62. 

No entanto, reforço novamente a necessidade de se refutar tais entendimentos, 

buscando-se segurança jurídica sim, até mesmo como uma cultura de comportamento a ser 

adotado, de forma a assegurar o Estado de Direito. 

 

1.2. Uma delimitação do presente estudo: A Segurança Jurídica deve ser um objetivo de 

interesse geral a ser buscado pelo Sistema de Controle como agente de aperfeiçoamento 

da Administração Pública 

 
 

61 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Ibid. 
62 Humberto Ávila nos apresenta dois exemplos disso: Primeiro exemplo: alguns juristas reconhecem a 
segurança jurídica como algo impossível de ser buscado (uma ilusão, um mito ou uma quimera), enquanto outros 
a entendem como algo possível de ser atingido. A disputa, referida na "Introdução", entre Frank e Bobbio é um 
belo exemplo disso. O primeiro assevera que a segurança jurídica é um mito ou urna ilusão básica, decorrente do 
desejo infantil do homem de substituir o sentimento de segurança paterna por uma instituição que aparentemente 
lhe traria similar efeito. Ou, na sua distinta linguagem: "Por que os homens buscam uma certeza irrealizável no 
Direito? Porque, dizemos nós, eles ainda não abandonaram o desejo infantil de um pai com autoridade, e 
inconscientemente tentaram encontrar no Direito um substituto para aqueles atributos de firmeza, convicção 
(sureness), certeza e infalibilidade atribuídas ao pai na infância''. O segundo autor, em vez disso, não só entende 
a segurança jurídica como algo possível, como, depois de qualificar o exame do primeiro autor de "cientificismo 
simplista e unilateral", atribui àquela o caráter de elemento constitutivo da própria ideia de Direito. Uma análise 
mais detida das referidas asserções doutrinárias revela que o primeiro autor, a rigor, está se referindo à segurança 
jurídica como dever de buscar um ideal de certeza absoluta ou previsibilidade total, garantida apenas por meio de 
uma aplicação "definitiva, certa e mecânica"; em contrapartida, o segundo está fazendo menção ao dever de 
atingir um ideal de certeza relativa ou de calculabilidade em elevado grau. Os juristas, em suma, estão fazendo 
asserções relativamente a objetos distintos: um se refere à segurança jurídica, na dimensão estritamente pessoal, 
como fato no plano do ser, isto é, como a capacidade de prever exatamente e em concreto aquilo que irá ocorrer, 
enquanto o outro analisa a segurança jurídica, na dimensão social e histórica, como norma, no plano do dever-
ser, referente a um estado de fato mais ou menos atingível, isto é, como dever geral de observância de um 
conjunto de regras para um campo normativo determinado. 

Segundo exemplo: alguns juristas entendem a segurança jurídica como um princípio que se contrapõe 
ao princípio democrático, porque provoca um engessamento das instituições; outros a compreendem como um 
princípio perfeitamente compatível com o ideal democrático. Um exame mais aprofundado desses enunciados 
doutrinários revela que os primeiros, em verdade, estão se referindo à segurança jurídica como dever de buscar 
um ideal de imutabilidade normativa, mediante a proibição insuperável de modificações legislativas sobre 
determinados temas, enquanto os segundos estão fazendo menção ao dever de atingir um ideal de continuidade 
do ordenamento jurídico por meio de mudanças suaves e protetoras de legítimas expectativas. Os juristas, noutro 
dizer, estão se referindo a objetos diferentes.” (ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 116-117) 
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Uma vez sedimentado o entendimento de que o Princípio da Segurança Jurídica é 

necessário para que o Estado de Direito esteja em vigor, somado ao dever de instauração 

desse princípio pelo Poder Público, resta saber qual será o papel do Sistema de Controle 

dentro do contexto proposto no presente trabalho. 

Conforma já exposto, o mundo atual, devido a sua complexidade e globalização está 

em constante mudança e inovação e isso, forçosamente, leva o Estado a evoluir, se não na 

mesma medida, ao menos tentando acompanhar essa evolução, o que faz com não seja mais 

possível ter a mesma visão do funcionamento desse Estado nos mesmos termos do século 

passado. O maior acesso à informação torna o cidadão mais consciente, o que permite que ele 

tenha uma maior capacidade de demandar da Administração Pública uma maior transparência 

de seus atos, o que permite uma mais ampla e irrestrita fiscalização, fazendo com que o 

Sistema de Controle ganhe protagonismo. 

Com efeito, não é mais possível se aceitar que o gestor público não preste contas do 

que faz. Qualquer sociedade que esteja em sintonia com a evolução do resto do mundo e 

pretenda estar inserida nele, precisa adotar programas de conformidade e controle que o 

adequem às exigências desse admirável mundo novo. A busca pelo atendimento a tais 

exigências, em nosso país, começou a ganhar corpo na década de 80, período da 

redemocratização do Brasil. 

Devido a um anseio por um maior controle da Administração Pública, decorrente do 

período anterior a redemocratização, onde esse controle era, para se dizer o mínimo, difícil de 

se realizar, foi criado pela Constituição Federal de 1988, um Sistema de Controle com 

inúmeras instituições e ferramentas para que ele seja exercido, objetivando uma maior 

proteção do cidadão em face do Estado e, ao mesmo tempo, também objetivando uma maior 

qualidade da gestão pública. Entretanto, ao criar esse Sistema de Controle, a Constituição de 

1988 ainda optou por ampliá-lo significativamente, tanto no que concerne a proteção do 

cidadão em face a ação do Estado, quanto na busca por uma Administração Pública de maior 

qualidade, através da melhoria da gestão administrativa em decorrência da ação desse Sistema 

de Controle63. 

O que se deve colocar é que esse aumento do controle da Administração Pública, que 

ocorreu de forma aparentemente não planejada, uma vez que, além de trazer benefícios, 

também trouxe problemas, deve ser discutido, objetivando torná-lo mais bem estruturado e 

 
63 PEREIRA, Gustavo Leonardo Maia. O TCU e o controle das agências reguladoras de infraestrutura: 
controlador ou regulador? Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) - Faculdade de Direito, FGV 
São Paulo. São Paulo. 2019. 
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eficiente, o que beneficiaria a Administração Pública em si. Ocorre que é muito difícil se 

estabelecer o debate na medida que nosso país noticia escândalos de corrupção quase que 

diariamente, o que faz com que pareça sempre que se está querendo mudar o Sistema de 

Controle com o objetivo de fazer com que ele não tenha os instrumentos necessários para 

coibir os desvios da Administração Pública, quando na verdade, em diversas vezes, se trata do 

contrário64. 

Antes de se colocar qualquer questão sobre o Sistema de Controle, necessário é que se 

entenda a que ele se presta, perscrutando qual sua função e objetivo. Com relação a isso, 

pode-se elencar como objetivos a serem perseguidos pelo Sistema de Controle: (i) a defesa do 

patrimônio público, (ii) a adequada aplicação dos recursos públicos, (iii) o cumprimento das 

finalidades da atuação administrativa e a (iv) submissão à legalidade65. 

No que tange ao objetivo da defesa do patrimônio público ele surge de uma obrigação 

primária da Administração Pública, a de cuidar de seu próprio patrimônio, especialmente 

porque ele existe para atender a sociedade administrada, cumprindo com as funções que são 

determinadas por seu ordenamento jurídico. Uma vez estabelecido que o patrimônio público 

existe para atender a sociedade administrada, surge o segundo objetivo a ser perseguido pelo 

sistema de controle, que se relaciona a como esse patrimônio deve ser utilizado, ou seja, aqui 

se persegue a adequada aplicação dos recursos públicos, que se traduz na necessidade de que 

o Estado aloque adequadamente seus recursos disponíveis, que tendem a ser escassos, para 

conseguir atingir seus objetivos necessários e prioritários. E mais, é preciso sempre se 

verificar se a destinação dadas a esses recursos é a de maior utilidade possível. Dessa forma, a 

questão envolvendo a adequada aplicação de recursos se relaciona com a gestão orçamentária, 

com a eficiência alocativa, com a responsabilidade civil e com a probidade66. 

Quanto ao cumprimento das finalidades da atuação administrativa, temos que as 

próprias políticas públicas devem ser objeto de controle, coibindo-se o abuso e desvio de 

poder, com garantia de direitos fundamentais. Ainda com relação a esse cumprimento de 

finalidades, a atuação do controle também deve mirar a eficiência administrativa, que foi 

alçada a princípio constitucional pela Emenda Constitucional n⁰ 19/1998. 

Por fim, temos a submissão à legalidade onde o controle deve ter como objetivo 

manter a Administração Pública dentro do ordenamento jurídico e esse controle dessa 

 
64 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Os grandes desafios do controle da Administração 
Pública. Biblioteca Digital Fórum de Direito Público. Disponível em: <https://www.editoraforum.com.br/wp-
content/uploads/2016/10/desafios-controle.pdf>. 2010. Acesso em: 22/11/2020 
65 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Ibid. 
66 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Ibid. 
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submissão ao ordenamento jurídico tem caráter preventivo e reativo, sendo que no primeiro 

caso, o controle é ex-ante e o objetivo é que a atuação administrativa não seja ilegal e no 

segundo caso, a atuação é ex-post e objetiva determinar se a atuação administrativa ocorreu 

dentro dos ditames do ordenamento jurídico. 

Aliás, a questão envolvendo a submissão da Administração Pública ao ordenamento 

jurídico deve ser objeto de cautela, visto que existe uma dificuldade inerente em decorrência 

da necessidade de que a conduta administrativa seja rigorosamente prevista em lei, mas nem 

sempre a lei consegue prever adequadamente a conduta prevista, dando margens a 

interpretações, o que por sua vez pode fazer com que o controle aumente, podendo adentrar 

até mesmo a seara da discricionariedade. 

Em decorrência dos objetivos apresentados, pode-se concluir que o controle não pode, 

por si só, ser um fim e sim um instrumento de melhoria da Administração Pública, trazendo a 

ela maior eficiência e efetividade. Em outras palavras, a ação do controle não pode significar 

um entrave para a Administração Pública já que se assim for, corre-se o risco de que o 

controle produza o efeito contrário ao que justifica sua existência, isso porque não basta que a 

Administração Pública seja honesta, ela precisa agir também com eficiência e efetividade. Um 

bom Sistema de Controle, que esteja bem inserido no Estado de Direito e que funcione como 

seu protetor, deve medir o bom desempenho da Administração Pública com relação a 

sociedade, deve punir a conduta improba dos agentes públicos, mas sopesando as 

consequências de cada ato a ser tomado e não apenas buscando a punição da conduta 

administrativa. 

Sobre essa forma de ação do controle, Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto 

discorreu de forma precisa: 

 

Neste sentido é que se diz que o controle deve ser responsivo ou que deve ter um 
viés pragmático ou consequencialista. Em uma palavra, qualquer órgão ou agente 
incumbido do controle (Tribunal, órgão administrativo ou Corte de Contas) deve 
sempre perquirir e avaliar as consequências da medida de controle antes de adotá-la. 
Não para tornar o controle mais lasso, mas para modular as medidas corretivas ou 
acautelatórias no sentido de que elas tenham o menor impacto para o interesse 
público mais denso envolvido no caso. Vendo um exemplo de controle não 
responsivo fica mais fácil de identificar os contornos desta necessária vertente do 
controle.67 

 

Constata-se que o controle, dentro dessa visão consequencialista e pragmática, tem 

como um de seus objetivos a busca por uma Administração Pública mais eficiente. Entretanto, 

 
67 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Ibid., p. 6-7 
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essa busca não significa que cada vez mais se precisa de mais controle e sim de que se precisa 

de um Sistema de Controle igualmente eficiente e efetivo.  De outra forma, corre-se o risco de 

se ter um Sistema de Controle fragmentado, com comandos sobrepostos ou contraditórios 

emanando de diversos órgãos, sem qualquer tipo de coordenação ou diálogo institucional e 

que em decorrência disso, além do problema do controle ineficiente em si, teremos um 

sistema excessivamente caro. E não deve haver dúvidas sobre isso, o Sistema de Controle tem 

um custo e toda sobreposição e contradição enseja atuações extras desnecessárias e que 

possuem o condão de criarem passivos para a Administração Pública, o que, por sua vez, faz 

com que esse Sistema de Controle não atenda a seu fim, até mesmo porque não responderá 

adequadamente ao se espera dele. 

Além dos objetivos elencados, o Sistema de Controle é construído para atuar em três 

dimensões, que são o controle do poder, que é o que se relaciona com a proteção do cidadão 

contra os abusos do Estado, o controle dos meios, que se relaciona diretamente com as formas 

atuação procedimental da Administração Pública, que deve ser orientada pela economicidade 

e probidade, sendo que esse tipo, essa dimensão do controle nos leva aos controles formais, 

que é o controle feito sobre os requisitos e procedimentos que são determinados pela lei para 

que se pratique a ação administrativa e, por fim, temos o controle dos objetivos, que tem 

relação com a atuação finalística da Administração Pública, impondo-se sobre as metas e 

objetivos desta, o que nos leva ao controle material, efetivado sobre os resultados da ação 

administrativa68. 

A bem da verdade, temos que nosso Sistema de Controle frequentemente atua guiado 

pela lógica da rigidez procedimental, hierárquica e formalista. Em outras palavras, trata-se do 

controle como um fim em si mesmo, pautado pelo binômio comando e controle, onde o 

controlador analisa, estática e burocraticamente, a aplicação da lei ao caso concreto o que faz 

com seja adequada a ação administrativa que cumpriu formalmente a legalidade, 

independentemente de seu resultado69. 

Em decorrência do exposto até o momento, pode-se perceber que o controle 

meramente formal não será suficiente para cumprir os objetivos a que o sistema de controle 

está vinculado, sendo necessário que sejam adicionados elementos de controle material para 

que esse controle formal atenda às exigências consequencialistas e pragmáticas. Entretanto, 

 
68 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Ibid. 
69 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende; HALPERN, Erick. O mito do “quanto mais controle, melhor” na 
Administração Pública. Zênite Fácil. categoria Doutrina. 07 out. 2020. Disponível em: 
<http://www.zenitefacil.com.br>. Acesso em: 22/11/2021. 
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nem sempre é o que acontece, sendo que o controle é usualmente efetivado de modo 

meramente formal, por ser o mais cômodo para a atuação do controlador. 

E com isso não se está dizendo que o controle deva ser apenas material, uma vez que 

um resultado adequado da ação administrativa não nos diz que ela foi realizada da maneira 

adequada ou legal. O que se espera é que a ação do controlador seja responsiva, levando em 

consideração suas consequências, mas sem deixar de punir o agente eventualmente improbo. 

 

1.3. Os principais problemas advindos da atual estrutura e funcionamento do Sistema de 

Controle da Administração Pública no Brasil 

 

O Sistema de Controle tem crescido e ganhado autonomia a tal ponto que se tem 

levantado a questão sobre se o controle seria uma instância autônoma do governo ou mesmo 

se ele constitui uma espécie de quarto poder, não previsto especificamente na Constituição 

Federal de 1988. E isso vem ocorrendo devido a uma articulação dos diversos órgãos e porque 

o controle tem sido tratado como um fim em si mesmo. 

Inobstante o Sistema de Controle ser essencial para a manutenção do Estado de Direito 

e de que ele necessita, para ser eficaz, de que seus mecanismos sejam robustos e que o agente 

público possa ser responsabilizado perante esse sistema, o controle exercido como um fim em 

si mesmo perde de vista seus objetivos, deslocando a gestão para quem não foi escolhido 

democraticamente para isso e que não possui responsabilidade com o resultado.  

Pode-se identificar ao menos sete problemas que podem advir desse processo de se 

conceder cada vez mais autonomia sem a observância dos objetivos que devem ser mirados 

pelo Sistema de Controle: (i) déficit de responsividade, (ii) multiplicidade de instâncias, (iii) 

captura das políticas públicas pelo controlador, (iv) deslocamento da discricionariedade, (v) 

falta de uniformidade das orientações, (vi) “judicialização” das políticas e (vii) apropriação 

corporativa da pauta de controle70. 

Sobre o déficit responsivo, temos que ele ocorre justamente em decorrência de se 

considerar o controle como um fim em si mesmo. Preocupa-se mais com o controle 

meramente formal da ação administrativa, sem levar em consideração qualquer impacto das 

medidas adotadas pelo controle ou sua efetividade. A muito justa defesa do patrimônio 

público e da moralidade administrativa se tornam o único objetivo do Sistema de Controle, 

 
70 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Op. Cit. 2010 
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desprezando-se todos os outros, mesmo que isso venha a paralisar a Administração Pública71. 

Em outras palavras, não há nenhum controle de ordem consequencialista ou pragmática. 

A questão da multiplicidade de instâncias decorre da fragmentação normativa, mas 

não só dela, decorre também de uma fragmentação das atividades do controle. Como as 

competências dos mais variados órgãos do sistema de controle não se encontram definidas de 

maneira clara, podem ocorrer atuações aleatórias, sobrepostas e excessivas, o que prejudica 

substancialmente a atuação do Sistema de Controle como um todo e criará entraves para a 

Administração Pública, criando insegurança jurídica que prejudicará a ação administrativa72. 

Além disso, essa estrutura normativa fragmentada é composta muitas vezes por princípios e 

conceitos jurídicos indeterminados, o que faz com que os órgãos membros do Sistema de 

Controle ampliem suas competências pela interpretação, o que cria essa predisposição para as 

atuações ineficientes do sistema. 

No caso da captura das políticas públicas pelo controlador, retornamos 

especificamente ao exercício do controle como um fim em si mesmo, tendo em vista que 

nesses casos não existe qualquer tipo de preocupação com objetivos ou propósitos. Isso pode 

levar o controlador a querer definir qual a pauta da Administração Pública. É claro que na 

maioria das vezes isso não ocorre propositalmente, o controlador simplesmente não percebe 

que assim está agindo porque tem a ideia de que está fazendo o que é melhor para a 

Administração Pública.  

O deslocamento da discricionariedade ocorre quando o controle é exercido ex-ante. 

Se dá quando o controlador, assim como no caso da captura das políticas públicas, interfere na 

decisão do agente responsável pela ação administrativa. Nesse caso a discricionariedade irá se 

deslocar do administrador público para a opção teórica do controlador, que impõe o seu 

entendimento ao primeiro. Importante salientar que aqui não se está debatendo a expertise 

técnica oriunda do Sistema de Controle, mas sim o deslocamento da competência para 

interpretar e decidir. Além disso, esse deslocamento da discricionariedade traz consigo outros 

problemas, sendo um porque desloca o poder de decisão de quem é legitimado 

democraticamente para tomar tais decisões para que não é. Outro é que o controlador que 

aponta o que seria a melhor opção decisória em sua opinião, compelindo o agente público a 

adotá-la, se torna, no mínimo, suspeito para fiscalizar essa decisão e sua implementação73. E 

 
71 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Ibid. 
72 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Ibid. 
73 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Ibid. 



 
39 

 

 
 

por fim, assim como pode ocorrer na Administração Pública, o controlador pode não estar 

imbuído de boas intenções, agindo deliberadamente para forçar decisões que lhe interessem. 

Chego à questão da falta de uniformidade das orientações, que reputo como um dos 

mais graves problemas que pode decorrer da atuação do Sistema de Controle. A atuação em 

uma multiplicidade de instâncias, sem qualquer espécie de complementariedade, coordenação 

ou mesmo diálogo institucional, faz com que a atuação do controle seja sobreposta ou 

excessiva. Em decorrência disso, os comandos e orientações que emanam desse Sistema de 

Controle, em muitos momentos, não são uniformes, podendo chegar a ser contraditórios, 

conforme se demonstrará através de um caso concreto a ser apresentado mais à frente. E essa 

falta de uniformidade é geradora de grande incerteza jurídica, em especial para o 

Administrador Público, que simplesmente não tem clara a conduta a ser seguida por ele, o que 

por sua vez pode paralisar a atuação administrativa, criando o fenômeno que ficou conhecido 

como “apagão das canetas”. 

A “judicialização” das políticas decorre do ajuizamento das mais diversas questões 

para que o Poder Judiciário imponha à Administração Pública a prática de atos ou ações que 

supostamente deveria ter praticado, mas não o fez. É de se notar que o controle deve também 

incidir sobre as política públicas, mas deve haver uma precaução na resolução dessas 

demandas uma vez que o controlador não pode vir a substituir o administrador público na 

condução dessas políticas públicas ou mesmo na condução orçamentária ou de outra forma 

estará presente o que hoje, usualmente, se chama de “ativismo judicial”. 

Por fim, temos a apropriação corporativa da pauta do controle que trata de uma 

possibilidade aberta devido a forma como o sistema de controle vem funcionando, com a 

implicações que disso decorrem, como o oportunismo ou o risco de sujeição institucional74. 

Além dos problemas apresentados, temos que o exercício do controle tem custos e as 

consequências desse exercício também. Portanto, não é razoável apenas o entendimento de 

que quanto mais controle, melhor. Conforme dito, o Sistema de Controle deve ser eficiente, 

da mesma forma que um dos seus objetivos é o de tornar a Administração Pública mais 

eficiente e isso não vem acontecendo porque há uma crise de ineficiência decorrente, em 

parte, da atuação do controle, que busca a punição do Administrador Público até mesmo em 

decorrência de sua interpretação de tipos mais abertos da lei. Essa eficiência esperada do 

Sistema de Controle não será atingida com um sistema que possui, ou tem potencial para 

possuir, os problemas acima descritos. 

 
74 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Ibid. 
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2. UM CASO CONCRETO DE ATUAÇÃO DISFUNCIONAL DOS ÓRGÃOS DO 

SISTEMA DE CONTROLE E O PAPEL DO JUDICIÁRIO EM SUA ANÁLISE 

 

No início do estudo para a elaboração do presente trabalho, o objetivo inicial era, a 

partir de um caso concreto, se analisar alguns aspectos referentes a forma como é feito o 

controle da Administração Pública, especialmente no que se refere a possibilidade de 

sobreposição de controle, estabelecendo se o modelo adotado atualmente pelo ordenamento 

jurídico pátrio pode ser eventualmente disfuncional ao ponto de criar insegurança jurídica. 

Entendo relevante se apresentar um caso concreto porque é necessário demonstrar, na 

prática, o que os estudiosos do Controle da Administração Pública vêm nos informando, já há 

algum tempo e de forma bastante contundente, acerca do problema oriundo da multiplicidade 

de comandos e competências que emanam da estrutura do Sistema de Controle idealizada pela 

Constituição Federal. 

O caso concreto que é aqui apresentado efetivamente demonstra que a sobreposição de 

atuação de órgãos pertencentes ao Sistema de Controle é uma realidade e que ela, além de 

desafiar a segurança jurídica, decorre de uma competição institucional que muitas vezes é 

estimulada, fazendo com que o Controle da Administração Pública eventualmente seja 

ineficiente e ineficaz, além de tornar o custo desse controle mais elevado do que deveria. 

O que não se esperava descobrir a partir do exame do caso concreto foi a atuação 

dissonante do Ministério Público dentro do mesmo processo judicial, cuja importância capital 

impôs um estudo em item específico sobre a questão. 

Além da questão envolvendo o Parquet, o estudo também impôs uma análise da 

atuação do Poder Judiciário ao longo de todo o processo, em especial devido ao fato de que é 

ele quem tem a obrigação precípua de dizer o direito, bem como deve ser dele o papel de 

garantidor final da segurança jurídica. 

Assim, o trabalho prossegue agora com um resumo do caso concreto e do papel do 

Poder Judiciário para, a seguir, explorar as duas disfunções do Sistema de Controle 

identificadas: a sobreposição da atuação dos órgãos do Sistema de Controle e a atuação 

desarmônica do Ministério Público dentro do mesmo processo. 
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2.1. O caso concreto de ação disfuncional do Sistema de Controle: A Tese de 

Repercussão Geral n⁰ 0484 firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

 

No dia 1⁰ de fevereiro de 2017, o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou, em sede 

de repercussão geral, o mérito do Recurso Extraordinário n⁰ RE 650.898/RS, oriundo de uma 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

tendo por objeto os artigos 4⁰, 6⁰ e 7⁰ da Lei n⁰ 1.929, de 26 de setembro de 2008, do 

Município de Alecrim/RS, que permitia o pagamento de verba de representação75 e de décimo 

terceiro salário e terço de férias para os chamados Agentes Políticos, no caso, o Prefeito e o 

Vice-Prefeito. A tese de repercussão gerada pelo julgamento do RE n⁰ 650.898/RS foi a 

seguinte: 

 

Tese n⁰ 0484: 1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de 
constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da 
Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória 
pelos Estados; e 2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é 
incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. 

 

Inobstante a decisão do STF ter colocado fim a controvérsia que vinha se arrastando, a 

insegurança jurídica gerada durante o processo de estabilização da decisão foi inegável, sendo 

que suas principais origens devem ser identificadas. Para isso, deve-se analisar a conduta dos 

principais atores do controle na questão, em especial o Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, estado da federação 

onde foi ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

 

2.1.1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul teve por objeto a constitucionalidade dos artigos 4⁰, 6⁰ e 7⁰ da 

Lei n⁰ 1.929, de 26 de setembro de 2008, do Município de Alecrim/RS, que assim dispunham: 

 

 
75 No que se refere ao artigo 4⁰ da lei questionada, não faz parte do escopo do presente trabalho traçar qualquer 
tipo de comentário a respeito, visto que se trata de verba de representação e não de pagamento de terço 
constitucional de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos. 
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Art. 4º. Será pago ao Prefeito Municipal, a título de indenização, o 
valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

(...) 
Art. 6º. Ao ensejo do gozo de férias anuais, o Prefeito Municipal 

perceberá o subsídio acrescido de um terço. 
§ 1º. O Vice-Prefeito terá direito à mesma vantagem se tiver 

atividade permanente na Administração. 
§ 2º. O gozo de férias correspondentes ao último ano do mandato 

poderá ser antecipado para o segundo semestre daquele exercício. 
Art. 7º. Além do subsídio mensal, o Prefeito e o Vice-Prefeito 

perceberão, em dezembro de cada ano, na mesma data em que for pago o 
décimo terceiro dos servidores do Município, uma quantia igual aos 
respectivos vigentes naquele mês. 

Parágrafo Único. Quando houver pagamento da metade da 
remuneração de um mês aos servidores, a título de adiantamento do décimo 
terceiro salário, na forma da Lei Municipal, igual tratamento será dado ao 
Prefeito e ao Vice-Prefeito. 

  

Trata-se de questionamento a artigos de lei que fixou os subsídios do Prefeito e Vice-

Prefeito para a legislatura seguinte, ou seja, de lei específica e que observa o princípio da 

anterioridade, mas ainda assim considerada, pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Sul, inconstitucional no que se refere ao pagamento de terço constitucional de férias e 

décimo terceiro salário a Agentes Políticos por infração ao art. 39, § 4⁰ da Constituição 

Federal76. 

A liminar foi deferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, suspendendo a 

eficácia dos artigos até a decisão de mérito, que, por maioria, deferiu o pedido inicial da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, adotando a então posição majoritária de que aquele Tribunal 

de Justiça entendia ser inconstitucional o pagamento de terço constitucional de férias e 

décimo terceiro salário para Agentes Políticos. 

Devido a decisão do TJRS, a Procuradoria Geral do Estado e o Município de 

Alecrim/RS apresentaram Recurso Extraordinário que teve seu seguimento negado, obrigando 

a interposição de Agravo de Instrumento e, uma vez no Supremo Tribunal Federal, com 

relatoria do Ministro Marco Aurélio, o recurso não só foi recebido, como a ação recebeu 

repercussão geral. 

A matéria finalmente foi decidida em fevereiro de 2017, sendo que o acórdão recebeu 

a seguinte ementa: 

 
 

76 Art. 39 ... 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e 
Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, 
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 



 
43 

 

 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. 
PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE 
REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE 
FÉRIAS. 

1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de 
constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da 
Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória 
pelos Estados. Precedentes. 

2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas 
remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro 
salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e 
servidores com periodicidade anual. 

3. A “verba de representação” impugnada tem natureza 
remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe 
nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível 
com o regime constitucional de subsídio. 

4. Recurso parcialmente provido. 
 

Como se pode observar, ao final o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, 

pela constitucionalidade do pagamento de terço constitucional de férias e décimo terceiro 

salário aos Agentes Políticos, fixando a tese de repercussão geral conhecida. 

 

2.1.2. A Posição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ao longo do 

período de tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

 

Foram analisadas as decisões do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul 

relacionadas ao pagamento de décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias aos 

Agentes Políticos, sendo que se utilizou como parâmetros de busca no próprio sítio eletrônico 

do Tribunal77 as expressões “décimo terceiro”, “pagamento” e “Agentes Políticos”, focando-

se nas decisões tomadas à partir de 2009, ano do ajuizamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, até fevereiro de 2017, 

quando a repercussão geral foi firmada pelo STF, ressaltando-se que o objetivo não era o de 

analisar todas as decisões tomadas e cada decisão em si, procurando determinar o exato 

comportamento do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mas sim estabelecer qual era o 

entendimento adotado pelo Tribunal quanto ao tema em questão. 

Com os parâmetros propostos, foram encontrados 50 (cinquenta) processos, dos quais 

03 (três) eram consultas, sendo que os restantes continham, basicamente, disponíveis o 

parecer do Ministério Público de Contas e a decisão do Tribunal. Para se chegar a esses 

 
77 www.tce.rs.gov.br 
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números, se considerou exatamente os processos indicados pela busca principal, sem se levar 

em consideração os processos correlatos, isso porque, em decorrência do resultado da análise 

dos acórdãos selecionados, não existia razão para se acreditar que o Tribunal os julgou de 

forma diferente. 

Tratando-se das decisões do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o que se pode 

observar inicialmente é que o Tribunal sempre respeitou seus próprios precedentes, na medida 

em que o entendimento sobre o mérito envolvendo o pagamento do terço constitucional de 

férias e de décimo terceiro salário para Agentes Políticos foi evoluindo através de pareceres e 

decisões prolatadas em consultas, que definiram a forma como o Tribunal julgou os casos ao 

longo do tempo, sem que houvessem decisões atípicas, ou seja, os pareceres e decisões 

prolatas nas consultas, que totalizaram apenas três no período, definiram o mérito dos demais 

processos. Também é relevante o fato de que o Tribunal sempre se manifestou 

favoravelmente ao pagamento do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário 

aos agentes políticos, discutindo-se apenas se tal pagamento era sujeito a lei específica, se era 

respeitado o princípio da anterioridade ou se o direito previsto na Constituição Federal seria 

autoaplicável, o que se analisou através dos acórdãos prolatados. 

No aspecto da exigência ou não de lei específica, pode-se observar que inicialmente, 

com base em parecer emitido pela área técnica do Tribunal e posteriormente referendado pelo 

plenário, o TCERS firmou entendimento de que o pagamento do terço constitucional e 

décimo terceiro salário a Agentes Políticos só era possível através de lei específica e com 

observância do princípio da anterioridade, ou seja, somente quando uma legislatura fixava tais 

regras para a legislatura seguinte. 

Entretanto, o entendimento firmado pelo TCERS não era unânime, sendo que 

inicialmente era fundado no Parecer n⁰ 01/2006, que foi acolhido em Sessão Plenária do 

Tribunal e que era aplicado pelos Conselheiros quando eram chamados a decidir sobre a 

questão. Posteriormente, foi elaborado o que foi chamado pelos Conselheiros de “Voto 

Médio”, que foi elaborado a partir dos diversos votos dos Conselheiros, unificando e 

firmando, por maioria, o entendimento da Corte de Contas. Esse voto médio ditou as decisões 

seguintes do Tribunal, mas não sem divergências. Não rara as vezes, o relator responsável 

pelo processo ressalvava seu entendimento no sentido de que a norma prevista na 

Constituição Federal é autoaplicável, antes de votar conforme o entendimento firmado pelo 

Tribunal. 
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Foi no bojo do Processo de Pedido de Orientação Técnica n⁰ 008619-0200/11-9 que o 

TCERS, em 2012, firmou novo entendimento acerca do pagamento de terço constitucional e 

décimo terceiro salário para agentes políticos. Com novo parecer técnico, novo entendimento 

foi firmado em Sessão Plenária, onde o pagamento das referidas verbas ainda era considerado 

legal, mas agora sem a necessidade de lei específica e observância do princípio da 

anterioridade, passando o Tribunal a considerar a norma constante da Constituição Federal 

autoaplicável. 

Em resumo, a posição do TCERS, no período referente a tramitação da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, 

sempre foi pela legalidade do pagamento do terço constitucional e do décimo terceiro salário 

aos Agentes Políticos, sendo que inicialmente exigiu lei específica e observância ao princípio 

da anterioridade, entendimento esse que se modificou, quando o Tribunal passou a entender 

que a norma prevista na Constituição Federal é autoaplicável. 

 

2.1.3. As disfunções identificadas na atuação dos órgãos do Sistema de Controle no caso 

concreto 

 

O caso apresentado, mostra, sem sombra de dúvidas, uma atuação sobreposta de 

órgãos de controle uma vez que o Ministério Público estadual e o Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul atuaram simultaneamente sobre a mesma questão: a 

constitucionalidade do pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário a Agentes 

Políticos. Entretanto, a simples sobreposição pode não acarretar prejuízo a segurança jurídica, 

uma vez que ela pode ocorrer de forma coordenada e cabe aqui analisar se no caso 

apresentado houve ou não esse prejuízo, bem como estabelecer a causa da sobreposição. 

Conforme visto, ao se analisar o caso se estabeleceu que o Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul, durante o tempo estudado, sempre decidiu pela 

constitucionalidade do pagamento do terço constitucional de férias e décimo terceiro salário 

aos Agentes Políticos. Por outro lado, mesmo sem ter sido estudada a conduta do Ministério 

Público estadual ao longo do mesmo tempo, temos que no ano de 2009 foi ajuizada Ação 

Direta de Inconstitucionalidade contra uma lei do Município de Alecrim/RS, sem que 

houvesse uma menção sequer, na petição inicial, do entendimento do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul. 
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Infere-se do caso que não houve qualquer diálogo institucional, uma vez que o 

Ministério Público estadual não levou em conta o entendimento do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul na propositura da ação e o Tribunal de Contas, por sua vez, 

sequer citou em suas análises, a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, exceto 

quando provocado. E aqui não importa qual órgão tem razão para exercer o controle, visto que 

se pode achar justificativas para os dois. O que aqui importa é que devido à falta de diálogo 

institucional e a falta de qualquer coordenação, houve a sobreposição na atuação do controle e 

que, em consequência dela, houve prejuízo para a segurança jurídica. 

Conforme visto, uma das funções dos órgãos integrantes do Sistema de Controle deve 

a busca pelo aperfeiçoamento da Administração Pública e isso somente é possível se o gestor, 

em especial o que age de boa-fé, souber, com precisão, qual a conduta se espera dele e, 

quando se tem dois órgãos de controle atuando sobre a mesma questão, mas com 

entendimentos diametralmente opostos, esse gestor que age de boa-fé simplesmente não tem 

como determinar qual é essa conduta que se espera dele. E nesse momento, a segurança 

jurídica é extremamente prejudicada e isso traz consequências, que certamente são pagas pela 

sociedade. 

O presente trabalho, objetivando uma melhora na atuação dos órgãos do Sistema de 

Controle, identifica, tomando por base a conduta apresentada pelos órgãos no caso 

apresentado, como potenciais razões para o ocorrido, a falta de coordenação e diálogo 

institucional, que se traduz em uma competição entre esses órgãos.  

Além dessa competição, foi identificada uma ação dissonante do Ministério Público, 

uma vez que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou um 

entendimento diferente do Ministério Público Federal e do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas. E como se verá, essa ação dissonante somente é possível devido a atual 

interpretação do Princípio da Independência Funcional do Ministério Público, que se não foi 

uma causadora direta da sobreposição, contribuiu e muito para que ela acontecesse, na medida 

em que o foi justamente o entendimento dissonante, feito pelo Ministério Público estadual, 

que permitiu a abertura da Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Analiso cada um dos dois casos no capítulo seguinte. Entretanto, antes disso faz-se 

necessário uma exposição acerca do papel do judiciário no caso apresentado, mesmo não 

sendo ele nosso foco de atenção. 

 

2.2. O Papel do Judiciário 
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 A análise referente a atuação do Poder Judiciário deve ser diferente da análise feita 

sobre os Tribunais de Contas e o Ministério Público, pois trata-se de um Poder da República e 

não um órgão propriamente dito, muito embora funcione como tal em determinadas 

circunstâncias. Temos que a própria teoria da separação dos poderes, adotada pela Carta 

Magna de 1988 e fincada no chamado sistema de freios e contrapesos, reconhece que um dos 

poderes deve ser o responsável por assegurar o império da lei, sendo que no caso do Brasil, tal 

função recai sobre o Poder Judiciário. 

A Constituição Federal trata do Poder Judiciário em seu Capítulo III, sem, no entanto, 

estabelecer um rol de competências e princípios porque tal não seria cabível a um dos Poderes 

da República, ficando, como todos os Poderes, sujeito a todos os princípios adotados pela 

Carta Magna e tendo como função principal garantir o império da lei78. 

Não é objetivo do presente trabalho elaborar um profundo estudo acerca do Poder 

Judiciário. Sobre o tema temos uma ampla doutrina, mas nos interessa tratar acerca de temas 

que estejam relacionados com o caso concreto apresentado e entendo que existem três 

aspectos do Poder Judiciário a serem analisados: (i) O Poder Judiciário como órgão de 

controle da Administração Pública; (ii) A questão envolvendo a morosidade e sua relação com 

a segurança jurídica; (iii) O controle de constitucionalidade difuso e segurança jurídica. 

Esses temas se justificam na medida em que se espera do Poder Judiciário uma 

atuação mais efetiva e pronta, fornecendo respostas para o que lhe é submetido com a devida 

presteza. E mais, ao final, justamente devido a inafastabilidade da prestação jurisdicional, 

compete ao Poder Judiciária a última palavra, podendo ele, inclusive, forçar o aprimoramento 

dos órgãos de controle através de suas decisões no curso das ações que lhe são submetidas. 

 

2.2.1 O Poder Judiciário como órgão de controle da Administração Pública 
 

Conforme dito acima, o Poder Judiciário não é um órgão de controle per se, mas sim 

um Poder da República. Conforme a visão clássica da separação dos poderes, cabe ao Poder 

Judiciário a missão de aplicar o direito ao caso concreto, estabelecendo a quem pertence o 

direito quando estamos tratando de direitos individuais. 

Tratando do Poder Judiciário à luz da visão clássica, Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

afirmou: 

 

 
78 Tal entendimento se reforça pelo previsto no art. 5⁰, XXXV, que estabelece que “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
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o Judiciário, todavia, diz o direito (pois este é o sentido de jurisdictio, 
jurisdição, de jus (direito) e dicere (dizer) de onde vem o termo), em casos 
concretos. Assim, vez por outra tem de apreciar ato de outro Poder. Não o faz, 
contudo, para controlar, fiscalizar este outro Poder, mas apenas para assegurar o 
império da lei. 

De seu controle não escapam os atos de outro Poder quando ferem direitos 
individuais. [...]79 

 

Essa visão clássica do Poder Judiciário, mesmo antes da promulgação da atual Carta 

Magna, começou a ser alterada, especialmente em decorrência da Ação Popular e da Ação 

Civil Pública. Esse processo fez com que a Constituição de 1988 trouxesse em seu bojo uma 

certa reestruturação do Poder Judiciário, mesmo que esse não fosse o objetivo inicial. E nessa 

nova estrutura, o Poder Judiciário passou a ter o poder de controlar a Administração Pública 

em abstrato, analisando não apenas casos de direitos individuais, mas também os de interesse 

geral80. 

No papel de órgão controlador da Administração Pública, o Poder Judiciário tem como 

função julgar a juridicidade81 do ato administrativo ou da conduta do gestor público. O 

problema reside no fato de em inúmeras vezes, ao exercer sua função, o Poder Judiciário 

acaba por adentrar no mérito do ato administrativo, invadindo a seara da discricionariedade e 

dando uma dimensão política as suas decisões. 

Manuel Aragón identifica os dois tipos de controle, chamando um de controle jurídico 

e o outro de controle político e estabelece que entre os dois existem quatro grandes diferenças: 

(i) O controle jurídico tem um caráter objetivo, vez que é baseado no conjunto normativo já 

existente, enquanto o controle político tem caráter subjetivo pois não é baseado em nenhuma 

regra predefinida de valoração; (ii) o controle jurídico é efetivado com base em razões 

jurídicas e o controle político em razões políticas; (iii) o controle jurídico tem como 

característica ser necessário e pode incidir em sanções ao administrador e o controle político, 

por outro lado, se caracteriza por ser voluntário, sendo que o órgão controlador poderá exercê-

lo ou não; e (iv) o controle jurídico é praticado por órgãos imparciais, enquanto o controle 

político é realizado por órgãos políticos82. 

 
79 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder Judiciário na Constituição de 1988: Judicialização da 
política e politização da justiça. Revista de Direito Administrativo. FGV. Rio de Janeiro, pp. 1-17, out/dez 
1994, p. 03 
80 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Ibid 
81 Adoto aqui o entendimento de que a adequação deve ser quanto a juridicidade e não a legalidade estrita. 
82 O original completo: “La primera diferencia, antes ya apuntada, consiste en el carácter “objetivado” del 
cambio jurídico, frente al carácter “subjetivo” del control político. Ese carácter objetivado significa que el 
parámetro o canon de control es un conjunto normativo, preexistente y no disponible para el órgano que ejerce el 
control jurídico. Em cambio, el carácter “subjetivo” del control político significa todo lo contrario: que no existe 
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Pelas diferenças apresentadas por Manuel Aragón pode-se concluir que o Poder 

judiciário deveria ficar adstrito apenas ao controle jurídico da Administração, mas na prática 

isso não tem sido isso observado. O chamado ativismo judicial e a judicialização da saúde são 

exemplos de fenômenos, amplamente identificados e estudados e que se caracterizam por uma 

certa politização das decisões judiciais, o que pode conduzir a uma substituição da 

discricionariedade do administrador pela do juiz ou tribunal83, corretamente identificada por 

Rodrigo Valgas dos Santos: 

 

Este incremento do protagonismo do Poder Judiciário, se de um lado 
observa-se aumento do decisionismo judicial, inversamente, há progressiva redução 
na discricionariedade do administrador nas escolhas relativas ao chamado núcleo 
duro de conveniência e oportunidade. Não que tal exame esteja vedado aos órgãos 
de controle e mormente ao Poder Judiciário, todavia, a figura do “juiz-
administrador” ou do “promotor-administrador” se torna cada vez mais 
(oni)presente, agindo em substituição aos agentes públicos que detém a competência 
para efetiva e legitimamente decidir.84 

 

De chamar a atenção que o autor entende ser possível o exame do ato discricionário 

pelos órgãos de controle, entendimento que não é isolado e, em minha opinião, levou a atual 

 
canon fijo y predeterminado de valoración, ya que ésta descansa en la libre apreciación realizada por el órgano 
controlante, es decir, que el parámetro es de composición eventual y plenamente disponible. 
La segunda diferencia, consecuencia de la anterior, es que el juicio o la valoración del objeto sometido a control 
está basado, en el primer caso, en razones jurídicas (sometidas a reglas de verificación) y, en el segundo, en 
razones políticas (de oportunidad). 
La tercera diferencia consiste en el carácter “necesario” del control jurídico frente al “voluntario” del control 
político. “Necesario” el primero no sólo en cuanto que el órgano controlante ha de ejercer el control cuando para 
ello es solicitado, sino también en que si el resultado del control es negativo para el objeto controlado el órgano 
que ejerce el control ha de emitir, necesariamente, la correspondiente sanción, es decir, la consecuencia jurídica 
de la constatación (anulación o inaplicación del acto o la norma controlada). Mientras que el carácter 
“voluntario” del control político significa que el órgano o el sujeto controlante es libre para ejercer o no el 
control y que, de ejercerse, el resultado negativo de la valoración no implica, necesariamente, la emisión de una 
sanción. 
La última diferencia relevante que queda por destacar es la que se refiere al carácter de los órganos que ejercen 
uno u otro tipo de control. El control jurídico es realizado por órganos imparciales, independientes, dotados de 
especial conocimiento técnico para entender de cuestiones de derecho: en esencia, los órganos judiciales; 
mientras que el control político está a cargo precisamente de sujetos u órganos políticos.” (ARAGÓN, Manuel. 
Constitución y Control del Poder: Introducción a Una Teoría Constitucional del Control. Disponível em: 
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/288/5.pdf>. Acesso em: 15/03/2022, p. 136-137) 
83 Eduardo Jordão também identificou o fenômeno: “Uma das características das decisões administrativas mais 
comumente destacadas pelos tribunais para justificar a intensidade de seu controle é a sensibilidade jurídica. 
Intuitivamente, quanto mais sensível juridicamente for a decisão administrativa, menor razão haverá para que os 
tribunais (instituições jurídicas por excelência) evitem controlá-la ou se abstenham de interferir na solução 
encontrada. Nestes casos, portanto, há uma tendência à aplicação de um controle judicial não deferente. Os 
tribunais tendem a examinar sem limites a correção da decisão adotada pela administração – anulando-a (e, em 
alguns casos, substituindo-a) quando ela não seja coincidente com a decisão que eles próprios teriam adotado.” 
(JORDÃO, Eduardo Ferreira. Controle Judicial de uma Administração Pública Complexa: A Experiência 
Estrangeira na Adaptação da Intensidade do Controle. 1ª Ed. Malheiros Editores. São Paulo. 2016., P. 58) 
84 JORDÃO, Eduardo Ferreira. Ibid. 2016, p. 81-82 
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discussão acerca da necessidade de que os órgãos de controle, em especial o Poder Judiciário, 

atuem com intensidade adequada a cada caso e de forma deferente à Administração Pública. 

Esse entendimento se baseia na necessidade de que a decisão deve ser tomada por 

quem é legitimado para tal e que também possua a maior expertise, em especial devido à alta 

complexidade da atuação administrativa a atual. 

Acerca dessa intensidade da atuação do controle e da necessidade de atuação deferente 

pelo Poder Judiciário e do debate existente, especialmente com relação a deferência das 

intervenções judiciais nas questões políticas, é útil citar o estudo de Eduardo Jordão: 

 

Os limites da intervenção judicial em questões de natureza política formam 
tema clássico do direito constitucional. Inúmeras páginas foram escritas para 
justificar ou combater o controle de constitucionalidade das leis ou para discutir sua 
intensidade. De um lado postam-se os defensores de uma intervenção judicial 
mínima, os quais destacam a ilegitimidade dos tribunais para anular decisões 
adotadas pela mais democrática das entidades públicas, o Parlamento. De outro lado, 
há quem ressalte a necessidade de uma supervisão judicial sobre estas manifestações 
democráticas, como forma de garantia da supremacia constitucional. Garantir-se-ia, 
assim, que as legislações não violariam direitos fundamentais ou reverteriam valores 
de hierarquia jurídica superior.85 

 

O mesmo autor ainda se manifesta, de forma precisa, acerca da legitimidade para a 

tomada de decisão: 

 

O raciocínio mais básico que subjaz a esta orientação é conhecido: uma 
decisão de natureza política deve caber precipuamente à instituição com maior 
legitimidade democrática. Esta visão está fundamentada na ideia de que nas decisões 
políticas não há necessariamente soluções corretas ou incorretas, jurídicas ou não 
jurídicas, mas soluções mais ou menos adaptadas à consagração de finalidades 
públicas diversas. A escolha de quais finalidades públicas perseguir ou de como 
balancear interesses públicos conflitantes deve caber, de regra, àquelas entidades 
públicas as quais se atribuiu tal poder. Como as entidades da administração pública 
possuem, de regra, maior pedigree democrático, os tribunais deveriam evitar 
submetê-las a um controle intenso, sob pena de lhes usurparem esta competência, 
impondo seu próprio ponto de vista sobre a matéria controvertida.86 

 

O referencial teórico apresentado demonstra que um dos grandes problemas que hoje 

envolvem a Administração Pública tem origem na atuação do Poder Judiciário. A revisão do 

mérito do ato administrativo faz com que a decisão tomada pela Administração Pública passe 

a ser, frequentemente, considerada como uma decisão precária e temporária, sujeita a 

validação pelo Poder Judiciário e isso é fonte de insegurança jurídica na medida em que, 

 
85 JORDÃO, Eduardo Ferreira. Op. Cit. 2016, p.80 
86 JORDÃO, Eduardo Ferreira. Ibid. 2016, p.85 
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enquanto tal validação não ocorrer, o ato administrativo como que fica em suspenso, sem a 

aplicabilidade necessária ou desejada. 

No caso concreto que aqui apresento, temos que o Município de Alecrim/RS, 

atendendo ao estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

estabeleceu o pagamento de férias e décimo terceiro salário aos Agentes Políticos através de 

lei específica. Entretanto, como tem sido comum, a decisão administrativa foi levada ao Poder 

Judiciário. 

Deve-se ressaltar que ao menos se optou pela linha de controle de constitucionalidade, 

tema que abordarei mais adiante, que ao menos em princípio, foca no controle jurídico e não 

no político, ou seja, se procura identificar a constitucionalidade ou não da lei, sem se levar em 

consideração o núcleo meritório da ação administrativa. 

A situação se agrava na medida em que, ao receber a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deferiu medida 

liminar suspendendo a lei do Município de Alecrim/RS. No momento em que isso ocorreu 

tinha-se que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul estava decidindo de uma 

forma, o entendimento do Ministério Público estadual era diferente e o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul emitiu uma decisão precária de suspensão de uma lei, mas que 

tinha eficácia apenas inter partis. Uma situação sem qualquer segurança jurídica para o 

administrador. 

 

2.2.2. A questão envolvendo a morosidade e sua relação com a segurança jurídica 
 

Identificar as causas e possíveis soluções para o problema da morosidade do Poder 

Judiciário se traduziria em trabalho por demais extenso. Entretanto, pode-se identificar que as 

principais causas podem ser internas, oriundas de eventual omissão pelo juiz na gestão da 

unidade jurisdicional e da consequente desorganização administrativa, podem ser estruturais, 

afeitas aos recursos humanos e de informática, assim como ao espaço físico e podem ser 

externas, que surgem devido a dificuldades orçamentárias, a cultura da litigiosidade e a 

própria legislação processual e ao formalismo87. 

As causas apresentadas não esgotam o tema, nem de perto, até mesmo porque a 

constante mutação social decorrente da complexidade das relações apresenta novos problemas 

constantemente. 

 
87 STUMPF, Juliano da Costa. Poder Judiciário: Morosidade e Inovação. Dissertação (Mestrado 
Profissionalizante em Poder Judiciário) – FGV Direito Rio. Rio de Janeiro. 2008 
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O que é importante ao presente trabalho é que essa morosidade do Poder Judiciário é 

ensejadora de insegurança jurídica na medida em que, para que uma lei seja efetiva e eficaz, 

ela deve ter a aplicabilidade esperada e isso somente será possível através de uma pronta 

resposta do Poder Judiciário em cada caso concreto. 

Como nem todo processo possui uma duração razoável, em inúmeras vezes se utiliza 

da figura da medida liminar para a preservação do direito ao longo dessa marcha processual. 

Ocorre que a concessão da medida liminar pode também ser causa de morosidade na medida 

em que, estando o direito preservado (ao menos supostamente), pode-se perder a urgência na 

prestação jurisdicional definitiva. 

Além disso, as liminares se caracterizam por serem decisões provisórias, proferidas de 

forma precária e, por isso, elas não devem existir para a satisfação do direito. A validade de 

uma liminar por um período muito longo, por sua própria precariedade, enseja insegurança 

jurídica88. E não se trata apenas de um problema de tempo, a precariedade pode estar no 

direito em si, onde a liminar é conferida sob pretextos frágeis, servindo apenas para o conforto 

do Poder Judiciário durante a marcha processual que culmina com a apreciação final do 

mérito da demanda. 

No caso concreto trazido, temos um caso que considero de conforto, visto que a 

liminar suspendendo a eficácia da lei do Município de Alecrim/RS foi deferida, mas o Pleno 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não possuía entendimento pacificado 

acerca do tema, apesar de majoritariamente entender pela inconstitucionalidade do pagamento 

de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias para Agentes Políticos. Ao se 

 
88 “A liminar deferida produz efeitos jurídicos provisoriamente, podendo ser derrubada ou ter o pedido 
confirmado em julgamento de mérito. É uma decisão pensada para ser precária, tomada rapidamente com 
conhecimento superficial das questões envolvidas no processo. Em razão disso, sempre foi considerada uma 
medida excepcional, de uso em casos isolados. Todavia, essa visão normativa encontra-se bastante dissociada da 
realidade. 

Apesar de não haver formalmente prazos para a tomada de decisão definitiva após o deferimento de 
uma liminar, e a sua provisoriedade ser por um lado uma garantia, se vier a ocorrer em períodos longos de 
vigência, representa fonte de insegurança. Decisões liminares podem criar situações fáticas nas quais a decisão 
final (de mérito) torna-se prejudicada ou até mesmo inútil. Exemplos nesse sentido não faltam, sobretudo em 
matéria de controle abstrato de constitucionalidade, em que o tempo médio para a decisão de mérito, como 
veremos a seguir, é superior a 6 anos, além de um número significativo de casos em que, mesmo após mais de 
uma década de vigência de liminar, ainda não houve decisão definitiva. Leis são suspensas por medidas 
cautelares que alteram e consolidam novas relações jurídicas. Não alteram apenas a situação jurídica das partes, 
mas o direito brasileiro como um todo no que se refere à norma jurídica atacada.” (FALCÃO, Joaquim; 
HARTMANN, Ivar A.; CHAVES, Vitor P. III Relatório O Supremo em números. FGV Direito Rio. Rio de 
Janeiro. 2014., p. 29-30 
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analisar as decisões proferidas em sede de diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, 

observa-se que o Tribunal não decidia de maneira uniforme e sempre por maioria89.  

Portanto, entendo que o deferimento da medida liminar, na medida em que serviu para 

conforto e possuía eficácia intra partis apenas, cooperou para o aumento de insegurança 

jurídica uma vez que, como se infere da análise do caso concreto, tínhamos o Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul decidindo de uma forma, um Ministério Público 

atuando de forma dissonante e a tudo isso se soma um Tribunal de Justiça que suspende 

precariamente uma lei que permitia o pagamento do décimo terceiro salário e terço 

constitucional de férias. Tudo isso fazia com que não fosse possível ter qualquer certeza sobre 

a conduta a seguida pelo administrador. 

Entretanto, o deferimento não é o único fator a gerar insegurança jurídica. Apesar de o 

processo tramitar com alguma agilidade no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, para que o caso concreto trazido tivesse sua decisão definitiva, que culminou com uma 

tese de repercussão geral, foram necessários mais de 08 (oito) anos. E ainda, justamente por 

ser objeto de repercussão geral, a insegurança jurídica trazida pelo caso transpôs as fronteiras 

do Estado do Rio Grande do Sul e afetou o restante do país, visto que se tratava de matéria de 

interesse geral. Não que já não o fosse, mas ao receber status de repercussão geral, o caso 

passou a afetar o mérito decisório de todos os estados da federação. 

Conforme vimos, para que a segurança jurídica possa trazer a necessária 

previsibilidade na aplicação das regras, faz-se necessário que a atuação do Poder Judiciário 

garanta estabilidade e confiança na sua atuação e o que se observa do presente caso é que ele 

falhou em sua missão, uma vez que não trouxe qualquer estabilidade a um processo que, além 

de tudo, se arrastou por quase uma década antes que houvesse uma decisão final. 

Consequentemente, temos uma total falta de previsibilidade acerca de qual conduta deveria 

ser adotada pelo administrador público. 

Importante ressaltar que não estou defendendo que o caso apresentado não tivesse uma 

decisão unificada para todo o país. A questão era efetivamente relevante para o interesse 

geral. O que vejo como problema é que esse nunca foi o objetivo do Sistema de Controle 

quando de sua atuação, que se deu de forma localizada. Isso fez com que o caso chegasse a 

Corte Suprema sem que se garantisse um mínimo de segurança jurídica ao longo do caminho. 

 

 
89 Tanto isso é verdade que na data de 25/01/2010, houve decisão proferida em 04 (quatro) Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade sobre o mesmo tema, sendo 02 (duas) a favor do pagamento e 02 (duas) contra. 
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2.2.3. Controle de constitucionalidade difuso e segurança jurídica 
 

Como o caso concreto trazido trata de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

incidental que teve repercussão geral reconhecida, para se analisar o papel do Poder Judiciário 

no caso é preciso analisar o controle de constitucionalidade difuso. 

O Brasil adota um sistema misto de controle de constitucionalidade, sendo possível 

que se faça o controle concentrado ou o difuso.  

Convém lembrar, inicialmente, que o controle de constitucionalidade se estabelece 

mediante os pressupostos da Supremacia da Constituição e de sua rigidez, sendo que o 

primeiro coloca a Carta Magna em uma posição hierarquicamente superior ao restante do 

ordenamento jurídico e segundo impõe à Carta Magna um processo mais difícil e complexo 

para sua promulgação e alteração90. 

O controle de constitucionalidade concentrado é também conhecido como controle 

abstrato, pois se caracteriza por ser feito diretamente no Supremo Tribunal Federal e discute a 

constitucionalidade em tese ou em abstrato. Se caracteriza por produzir alguns efeitos em 

decorrência da decisão, sendo o primeiro de aspecto temporal, onde a decisão final que 

declara a inconstitucionalidade tem efeito retroativo, anulando a norma desde sua origem, ou 

seja, tem efeito ex tunc. Também temos como efeito o fato de que a decisão é erga omnes 

vinculando todo o Poder Judiciário. E por fim há um efeito repristinatório porque tem o 

condão de trazer de volta a legislação que vigia antes da norma declarada inconstitucional. 

Todos esses efeitos, ressalvada a vinculação do Poder Judiciário, podem ser objeto de 

modulação91. 

Feita esta pequena introdução, passemos ao tipo de controle de constitucionalidade 

que interessa ao presente trabalho, o difuso. Inspirado no caso Marbury vs. Madison, decidido 

pela Suprema Corte dos Estados Unidos, onde se firmou o entendimento de que os atos 

normativos não podem ser firmados em desconformidade com Constituição e que cabe ao 

Poder Judiciário essa análise acerca da conformidade do ato para com a Carta Magna. Dessa 

forma, todo e qualquer juiz pode e deve reconhecer ou não a constitucionalidade de uma 

norma, negando-lhe ou aplicação92. 

 
90 SOUZA, Eduardo Francisco de. A abstração do controle difuso de constitucionalidade. Revista Jurídica da 
Presidência da República. V. 09, n. 89, p. 1-23, fev/mar 2008 
91 MELO, Ricardo Patrick Alvarenga de; COSENZA, Francesca Odetta Santos Ribeiro. A abstrativização do 
controle difuso de constitucionalidade e a metamorfose dos sistemas jurídicos. In: ASENSI, Felipe; PIRES, 
Telson; PEREIRA, Thiago Rodrigues; REIS, Vanessa Velasco Hernandes Brito. Dimensões Jurídicas dos 
Direitos Humanos. Vol. 01. p. 92-110. Pembroke Collins. Rio de Janeiro. 2020 
92 SOUZA, Eduardo Francisco de. Op. Cit.  
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Importante observar a esse ponto a questão envolvendo a chamada cláusula de reserva 

de plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal93, que estabelece que apenas pelo 

voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou de órgão especial, uma lei ou ato 

normativo poderá ser declarado inconstitucional. Ou seja, mesmo em questões incidentais, a 

declaração de inconstitucionalidade deverá ser feita pelo pleno ou pelo órgão especial do 

Tribunal competente para a análise, mesmo que esse Tribunal seja o Supremo Tribunal 

Federal exercendo controle difuso através de, por exemplo, Recurso Extraordinário94. 

No caso concreto apresentado, temos que foi ajuizada Ação Direta de 

Inconstitucionalidade que foi analisada pelo pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul. Entretanto, chama a atenção de que, apesar de se tratar de ação típica de 

controle concentrado, o caso foi analisado através de controle difuso, sendo que a decisão do 

tribunal estadual teve eficácia intra partis e não erga omnes. Trata-se de característica própria 

do controle de constitucionalidade difuso, cuja decisão final possui o mesmo efeito ex tunc do 

controle de constitucionalidade concentrado, mas essa decisão somente terá eficácia intra 

partis uma vez que se trata de controle incidental, realizado sobre um caso concreto e não em 

abstrato. 

Em princípio, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

produziu efeitos para o Município de Alecrim/RS, não criando vinculação para o Poder 

Judiciário, isso só veio com o julgamento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal 

Federal. Assim, pode-se concluir, e o caso concreto ilustra bem isso, que o controle de 

constitucionalidade pode ser ensejador de insegurança jurídica, na medida em que não vincula 

sua decisão para todos e isso faz surgir o questionamento sobre ser possível conferir abstração 

ao controle de constitucionalidade difuso, transformando sua decisão final de intra partis para 

erga omnes. 

Inicialmente colocou-se esperança no conceito da “Transcendência dos Motivos 

Determinantes da Sentença”, mas o tema ainda não encontrou consenso no Supremo Tribunal 

Federal e, além disso, encontra ao menos dois óbices no atual ordenamento jurídico pátrio. O 

primeiro se refere ao art. 504, I do Código de Processo Civil95, que estabelece que os motivos 

da sentença, mesmo que importantes para seu alcance, não fazem coisa julgada e, por isso, 

 
93 Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 
94 ALVES, Marcelo Franca; PRETTO, Renato Siqueira de. A objetivização do controle de constitucionalidade 
difuso. Acta Científica, Engenheiro Coelho - SP, Ano 10, v. 20, n. 1, p. 103-113, jan/abril 2011 
95 Art. 504. Não fazem coisa julgada: 
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; 
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fica difícil imaginar que os motivos que determinem uma decisão final em controle de 

constitucionalidade difuso possam vir a vincular outras decisões96. O segundo óbice se refere 

ao papel do senado e será visto adiante, pois é afeito a abstração do controle de 

constitucionalidade difuso e não apenas a transcendência dos motivos determinantes da 

sentença. 

Apesar de o conceito de transcendência dos motivos determinantes da sentença não 

encontrar consenso, a abstração do controle de constitucionalidade difuso é considerada 

possível e tem-se, inclusive, previsão legal para tal97. Entretanto, importante informar acerca 

das barreiras apontadas e foi Eduardo Francisco de Souza quem bem as identificou: 

 

A principal conseqüência é o fortalecimento do Supremo Tribunal Federal 
vez que as suas decisões teriam efeitos vinculantes e eficácia para todos não apenas 
no controle concentrado que lhe é próprio, mas também nas suas decisões em 
controle difuso. Esse fato gera questionamentos como aquele relativo ao papel do 
Senado Federal na emissão de resoluções, destinadas da dar eficácia erga omnes às 
decisões do STF em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe o art. 52, X, da 
CR/88. Esse aspecto será enfrentado quando da análise do recurso extraordinário, 
mais à frente. 

Outra conseqüência que se aponta é que haverá um desrespeito à 
legitimação prevista constitucionalmente para o desencadeamento de um processo 
de controle abstrato de normas. 

 

Dentro das barreiras identificadas, encontramos a já citada questão envolvendo o 

Senado, que possui um papel determinado pela Constituição Federal e que não pode ser 

transposto com bases unicamente argumentativas. Na verdade, o referido art. 52, X da Carta 

Magna98 concede muito pouco espaço para qualquer tipo de interpretação extensiva. 

 
96 ALVES, Marcelo Franca; PRETTO, Renato Siqueira de. Op. Cit. 
97 Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o 
relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o 
conhecimento do processo. 
Art. 949. Se a arguição for: 
I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; 
II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. 
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a 
arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 
Federal sobre a questão. 
 Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de 
julgamento. 
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se 
no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no 
regimento interno do tribunal. 
§ 2º A parte legitimada à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição Federal poderá manifestar-
se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, 
sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. 
§ 3º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por 
despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 
98 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
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Para o caso apresentado, um controle de constitucionalidade em abstrato, mesmo que 

difuso, teria o condão de reduzir a insegurança jurídica, pois vincularia ao menos o Tribunal 

que foi responsável pelo julgamento primeiro da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

fazendo com que se estabilizasse o entendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... 
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal; 
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3. AS AÇÕES DISFUNCIONAIS DO SISTEMA DE CONTROLE NO CASO 

CONCRETO 

 

Uma vez identificadas as duas principais disfunções do Sistema de Controle no caso 

concreto, procedo a análise de cada uma delas nos itens seguintes. 

 

3.1. A sobreposição de atuação havida entre órgãos integrantes do Sistema de Controle 

 

No caso concreto trazido para este trabalho, a sobreposição de atuação de órgãos do 

Sistema de Controle é a disfunção mais facilmente identificável, até mesmo por um 

acompanhamento do caso à distância, sem se conhecer os pormenores que o envolvem. 

No entanto, para se entender melhor essa sobreposição, torna-se necessário primeiro se 

entender a posição institucional dos Tribunais de Contas, bem como a natureza de suas 

decisões, especialmente devido ao entendimento que adoto de que, a existência de conflito ou 

competição, no lugar de diálogo ou cooperação, entre esses diversos órgãos do Sistema de 

Controle, prejudica a efetividade desse sistema. 

Dessa forma, nesse item analisarei primeiro os Tribunais de Contas e suas decisões 

para depois adentrar a questão da competição institucional, oriunda da sobreposição 

identificada. As questões afeitas especificamente ao Ministério Público, identificadas durante 

o estudo, serão objeto de item próprio. 

 

3.1.1. A Posição Institucional dos Tribunais de Contas e suas Decisões99 

 

Uma leitura apressada da Seção IX do Título – Da Fiscalização Contábil, Financeira e 

Orçamentária Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – da Constituição 

Federal, pode fazer com que um leitor mais distraído venha a entender que o Tribunal de 

Contas da União100 seria um órgão vinculado ao Poder Legislativo, uma vez que o texto literal 

do Art. 71 aparentemente atribui a esse órgão o caráter de auxiliar no controle externo da 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária101. Entretanto, esse entendimento está longe 

 
99 Baseado em trecho de artigo do qual fui coautor: GADBEN, Rodrigo Ematne; MIGUEZ, Paulo Roberto. O 
Reconhecimento das Decisões dos Tribunais de Contas em Ações de Responsabilização. Teorias do Direito 
e Realismo Jurídico, v. 7, n. 1, p. 59-77, 2021. 
100 Deve-se lembrar que de acordo com o Art. 75 da Constituição Federal, as normas estabelecidas naquela seção 
se aplicam aos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, no que couber. 
101 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: 
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da realidade, pois trata-se de órgão independente, que além de responsável pela apreciação 

das contas do chefe do Poder Executivo Federal, onde atua realmente como auxiliar do 

legislativo, tem competência para julgar as contas dos administradores e demais dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e as 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Além disso, o órgão ainda deve 

julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 

resulte prejuízo ao erário federal, entre outras competências previstas na Carta Magna de 

1988. 

Letícia Ayres Ramos, no texto de sua dissertação de mestrado, fazendo referência a 

passagem do livro de Nunes, Castro102, estabelece que o “[t]ribunal de contas é um instituto 

sui generis, posto de permeio entre os Poderes políticos da nação, Legislativo e o Executivo, 

sem sujeição, porém, a qualquer um deles.” 

 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser 
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público; 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de 
inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso 
II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma 
direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou 
outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer 
das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções 
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 
se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de 
imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas 
no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades 
102 NUNES, Castro Apud RAMOS, Letícia Ayres. Controle Judicial das Decisões Condenatórias dos 
Tribunais de Contas: Uma Proposta de Compatibilização. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). 2019, p. 17, nota de rodapé 13 
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Ao se analisar mais detidamente o Art. 44 da Constituição Federal, pode se inferir que 

o Tribunal de Contas da União não integra o Poder Legislativo. E não só isso, além do 

Tribunal de Contas da União não estar ligado ou subordinado ao Poder Legislativo, temos 

que, segundo se pode concluir da leitura do trabalho de Letícia Ayres Ramos, usando palavras 

de Odete Medauar, também não poderia estar ligado ou subordinado ao Poder Executivo103. E 

como se verá abaixo, também não se vincula ao Poder Judiciário, por possuir instância 

administrativa, dentre outras características. Portanto, sua posição institucional é outra. 

 Da elaboração mais recente da Teoria do Poderes Neutrais104, surge a possibilidade de 

melhor se esclarecer essa posição institucional dos Tribunais de Contas, o que faz com que se 

possa compreender mais adequadamente sua natureza, que é a de um órgão independente de 

controle105. 

De acordo com a mencionada Teoria dos Poderes Neutrais, os órgãos que compõem 

tais Poderes do Estado são imbuídos de um grau de autonomia que varia de órgão para órgão, 

não obstante compartilharem certas características. Conforme elencado por Alexandre Santos 

de Aragão106 essas características são: (i) o provimento de seus titulares é feito de forma não 

eletiva; (ii) os órgãos possuem natureza e funções dominantemente técnicas; (iii) devem 

possuir independência dos poderes tradicionais, caracterizada pela ausência de subordinação; 

e (iv) devem exercer sus funções de forma imparcial. 

Adotando outro enfoque, mas agora já associando os Tribunais de Contas à Teoria dos 

Poderes Neutrais, Mariana Montebello Willeman107 também estabelece, de forma semelhante, 

as principais características que devem possuir os órgãos ou instituições que são providos 

dessas funções neutrais da seguinte forma: 

 

... [E]m primeiro lugar, destaca-se que a legitimidade de sua autoridade repousa 
sobre duas exigências que se entrelaçam, quais sejam, a qualificação técnica 
(expertise) e a imparcialidade, esta última compreendida no sentido de 
descompromisso partidário e neutralidade em relação aos diversos interesses que 
podem estar em jogo na sua esfera de atuação. Diretamente associado a esse ponto, 
há o caráter não eletivo do provimento de seus titulares, os quais ficam, ao menos 
teoricamente, afastados da dinâmica político-partidária. E há, por fim, o 

 
103 RAMOS, Letícia Ayres, Ibid., p..23 
104 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Controle da Constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal à 
Luz da Teoria dos Poderes Neutrais. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro. Vol. 57. 
2003 
105 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Ibid. 
106 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Ibid. 
107 WILLEMAN, Marianna Montebello. O desenho institucional dos Tribunais de Contas e sua vocação para 
a tutela da accountability democrática: perspectivas em prol do direito à boa administração pública no 
Brasil. Tese (Doutorado). Departamento de Direito – PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2016, p. 193 
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reconhecimento da independência necessária para assegurar a emancipação política 
da instituição. 

 

O STF, garantindo a ordem constitucional e de acordo com a Teoria dos Poderes 

Neutrais, também reconhece os Tribunais de Contas como “órgãos centralmente 

constitucionais independentes e autônomos”108, em especial porque a Constituição de 1988, 

da mesma forma que previu para os membros do Poder Judiciário, também reservou certas 

garantias institucionais e subjetivas aos integrantes dos Tribunais de Contas, o que demonstra 

que o constituinte teve a intenção de garantir que os Tribunais de Contas possuíssem as 

qualidades necessárias que garantissem que sua atuação fosse imparcial. 

Apesar de a Corte de Contas receber em seu nome o vocábulo Tribunal, este não 

compõe os órgãos do Poder Judiciário conforme previsão do no Art. 92 da Constituição 

Federal109. Sobre o tema, Cretella Jr. chama a atenção para o fato de que se fosse um Tribunal, 

implicaria na existência de mais de um grau, observando o duplo grau de jurisdição previsto 

na Constituição110. 

Ainda de acordo com Cretella Jr., fiscalização não é função jurisdicional. No Brasil, 

nenhum contencioso administrativo faz coisa julgada separada do Poder Judiciário. E isso se 

justifica pelo fato de não se adota, no Direito Pátrio, a jurisdição administrativo, como é o 

caso de alguns países, como a França, que possui o Conselho de Estado. 

De acordo com suas atribuições, previstas na Constituição, o Tribunal de Contas da 

União pertence às instituições superiores de auditoria externa (Supreme Audit Institutions), 

segundo a International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), organização 

internacional, que possui status consultivo no Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas111.  

 
108 WILLEMAN, Marianna Montebello. Ibid., p 198 
109 Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: (EC no 45/2004) 
I – o Supremo Tribunal Federal; 
I-A – o Conselho Nacional de Justiça; 
II – o Superior Tribunal de Justiça; 
III – os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV – os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V – os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI – os Tribunais e Juízes Militares; 
VII – os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 
110 CRETELLA JR, José. Natureza das Decisões do Tribunal de Contas. Revista de Direito Administrativo. 
FGV. Rio de Janeiro, pp 1-16, out/dez 1986. 
111 SUNFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda; MONTEIRO, Vera; ROSILHO, André. O valor das 
decisões do Tribunal de Contas da União sobre irregularidades em contratos. Revista de Direito GV. São 
Paulo, V13, N3, p. 866-890. Set-Dez 2017. 
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As decisões proferidas pelo TCU e pelos demais Tribunais de Contas possuem 

natureza de decisões administrativas, sendo desprovidas da força de decisão judicial. 

Conforme entendimento firmado em artigo de Sundfeld et al, o TCU é órgão de controle 

externo especial “não é órgão judicial, tampouco produz decisões judiciais”112. Adotando o 

mesmo tipo de entendimento, de que as decisões dos Tribunais de Contas não possuem 

caráter jurisdicional, destacam-se José Afonso da Silva, Hely Lopes Meirelles, Cretella 

Júnior, Lucia Vale Figueiredo e Oswaldo Aranha113. 

Entretanto, o entendimento de que as decisões do Tribunais de Contas produzem 

apenas decisões administrativas não está sozinha na doutrina, existem autores que defendem 

que os tribunais de contas exercem sim, função jurisdicional. Pontes de Miranda, por 

exemplo, entendia que, formalmente, o tribunal de contas seria um órgão auxiliar do Poder 

Legislativo, porém, em termos materiais exerceria função judicante. Na mesma linha de 

entendimento, entre outros, Seabra Fagundes, Rodolfo Camargo Mancuso e Jorge Jacoby 

Fernandes114. 

Com efeito, mesmo que se queira adotar apenas o entendimento de que os Tribunais 

de Contas não exerçam a função jurisdicional, não é possível negar que um certo caráter 

jurisdicional existe em suas decisões, em especial porque essas decisões não são puramente 

administrativas e possuem fundamento constitucional. E de mais a mais, as decisões dos 

Tribunais de Contas se superpõem às dos órgãos que são controlados por ele, não importando 

em que nível hierárquico, vinculando esses órgãos e tem o condão de motivar 

responsabilidade para o administrador público na esfera administrativa115. 

De acordo com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a 

competência julgadora do Tribunal de Contas da União, e ainda apresentando distinção entre 

os comandos dos incisos I e II do Art. 71 da Constituição Federal de 1988. No caso do art. 71, 

I entende-se que a manifestação do tribunal é prévia, sem a faculdade de julgar, pois a 

competência para isso cabe ao Poder Legislativo. Por outro lado, quando no exercício das 

competências previstas no referido inciso II, o Tribunal de Contas da União efetivamente 

julga, entretanto, tal decisão possui natureza administrativa e não judicial116. 

 
112 SUNDFELD et al. Ibid. 
113 RAMOS, Letícia Ayres, Op. Cit., p. 30. Nesse sentido, recomenda-se a leitura do artigo de autoria de Maria 
Sylvia Di Pietro, Coisa julgada: aplicabilidade a decisões do Tribunal de Contas da União. Revista do 
Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 27, n. 70, 1996, p.26-27. 
114 RAMOS, Letícia Ayres, Op. Cit., p. 28 
115 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Coisa Julgada: Aplicabilidade a Decisões do Tribunal de Contas da 
União. Revista do Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 27, n. 70, p. 23-36, 1996   
116 Verificar os julgamentos ADI 849/MT, RE nº 848.826 e RE nº 729.744 
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Em resumo, temos que, nos casos em que o Tribunal de Contas efetivamente julga, o 

que ocorre é o trânsito em julgado administrativo, que não possui o condão de fazer coisa 

julgada material, em especial porque essas decisões serão sempre revisáveis pelo Poder 

Judiciário, que é quem detém o poder de dizer qual é o direito. Entretanto, essas decisões 

fazem coisa julgada formal, dado que leva a preclusão das vias administrativas para as partes 

envolvidas117. Dessa forma, tem-se que apesar dos Tribunais de Contas serem 

caracteristicamente órgãos autônomos e independentes, as decisões proferidas por eles 

pertencem a esfera administrava, podendo ser amplamente revisadas, mas somente pelo Poder 

Judiciário, visto que tais decisões, mesmo que pertencentes à esfera administrativa, podem ser 

impostas aos órgãos fiscalizados, sendo que em alguns casos, possuem até mesmo natureza 

sancionatória118. Vale ressaltar, que o Poder Judiciário pode não só revisar as decisões dos 

Tribunais de Contas, mas julgar de forma autônoma sobre as matérias aqui tratadas, não 

restando nenhum consenso estabelecido no sentido de que exista qualquer reserva de 

competência para as Cortes de Contas119. 

Apesar da inexistência de consenso doutrinário acerca de uma espécie de reserva de 

competência, em especial porque a palavra final será do judiciário, não é razoável achar 

adequado que se possa haver a tramitação de um processo de responsabilização sem que o 

órgão responsável pelo controle externo participe desse processo. E esse entendimento é 

fincado também no argumento da capacidade institucional e no risco dos efeitos sistêmicos, 

defendidos por Luís Roberto Barroso120: 

 

Essa primazia não significa, porém, que toda e qualquer matéria deva ser 
decidida em um tribunal. Para evitar que o Judiciário se transforme em uma 
indesejável instância hegemônica, a doutrina constitucional tem explorado 
duas ideias destinadas a limitar a ingerência judicial: a de capacidade 
institucional e a de efeitos sistêmicos. Capacidade institucional envolve a 
determinação de qual Poder está mais habilitado a produzir a melhor decisão 
em determinada matéria. Temas envolvendo aspectos técnicos ou científicos 
de grande complexidade podem não ter no juiz de direito o árbitro mais 
qualificado, por falta de informação ou de conhecimento específico. 
Também o risco de efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejáveis podem 
recomendar uma posição de cautela e de deferência por parte do Judiciário. 
O juiz, por vocação e treinamento, normalmente estará preparado para 
realizar a justiça do caso concreto, a microjustiça, sem condições, muitas 
vezes, de avaliar o impacto de suas decisões sobre um segmento econômico 
ou sobre a prestação de um serviço público. 

 
117 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. Cit. 
118 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Ibid. 
119 SUNDFELD et al. Op. cit.  
120 BARROSO, Luís Roberto apud RAMOS, Letícia Ayres. Op. Cit., pp 133-134 



 
64 

 

 
 

 

É inegável que os Tribunais de Contas têm sua capacidade institucional bastante 

conhecida, exercendo com grande expertise sua competência nas áreas em que tem 

competência para exercer o controle externo, sendo que o órgão foi idealizado para isso pelo 

constituinte e sua estrutura foi aperfeiçoada ao longo dos anos. Dessa forma, o exercício da 

jurisdição de forma totalmente autônoma, sem levar em consideração as decisões e 

manifestações dos Tribunais de Contas se mostra improdutivo, especialmente porque nesse 

caso será ignorado o órgão mais bem estruturado a se manifestar sobre as questões que 

necessitem de auditoria e questões que envolvam lesão ao erário. Transporta-se para cá 

aplicação da tese da deferências as entidades especializadas. Voltaremos a questão que 

envolve as capacidades institucionais mais adiante. 

No que tange aos efeitos sistêmicos, temos também uma questão afeita a segurança 

jurídica, uma vez que a participação do órgão responsável pelo controle externo irá conceder 

ao processo, e porque não ao controle em si, uma maior estabilidade, uma vez que, se o 

judiciário julgar adotando um entendimento diferente do Tribunal de Contas não teremos duas 

decisões sobrepostas sobre a mesma questão, mas apenas uma única. 

Acerca da questão, apresentamos como exemplo um excerto de uma decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no REsp n⁰ 1.686.347/RN, apresentado por Letícia 

Ayres Ramos em sua Dissertação de Mestrado121: 

 

As instâncias administrativas e judiciais são independentes, o que não 
significa que não ocorra entre elas uma ligação e uma influência, a depender 
das cores que cercam cada fato. No caso, aqui, a declaração de não 
demonstração de sua responsabilidade, pelo Poder Judiciário, e, ademais, em 
ação civil pública por improbidade administrativa, pela sua força, como o 
último poder a se manifestar sobre o fato, faz com que brote uma substancial 
influência sobre a execução da multa extraída do julgado do Tribunal de 
Contas da União, no sentido de retirar-lhe a força executiva. Seria 
incongruente que o Judiciário aclamasse a não demonstração de sua 
responsabilidade e, ao mesmo tempo, mantivesse eficaz a multa imposta 
pelo Tribunal de Contas, que, afinal, se constitui autoridade meramente 
administrativa. O Judiciário não adentra no mérito da decisão do Tribunal de 
Contas. O que ocorre é que a não demonstração da responsabilidade da 
apelante apaga a força da multa aplicada, sem que entre na jogada a 
conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, fl. 112. Na visão do 
Tribunal de Contas da União, a apelante merecia uma multa. O Julgador, 
esmiuçando os atos ligados à construção da obra, não vislumbrou a 
demonstração da responsabilidade da apelante. A decisão do Judiciário, 
apesar de não apagar a do Tribunal de Contas, lhe retira a eficácia executiva, 
porque a última palavra, acerca de qualquer lesão de direito, é do Judiciário. 

 
121 RAMOS, Letícia Ayres. Ibid. 
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Conforme se vê do excerto, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento, 

não reconheceu como improba a conduta do agente público e, em decorrência disso, afastou a 

eficácia da multa aplicada pelo Tribunal de Contas, mas sem afastar a decisão em si. Essa 

decisão cria uma espécie de desvirtuamento na ordem jurídica, permitindo que existam 

decisões de mérito completamente antagônicas, uma na esfera administrativa e outra na 

judicial. Para se evitar o desvirtuamento, que tem o condão de afetar a segurança jurídica, a 

decisão do Tribunal de Contas deveria ser parte integrante da Ação Civil Pública de 

Improbidade Administrativa e, por consequência, haveria uma uniformização do 

entendimento em decorrência da decisão do Poder Judiciário, o que poderia muito bem se 

constituir em um precedente a ser adotado nas orientações futuras, pelos Tribunais de Contas 

para os agentes públicos. 

 

3.1.2. Competição Institucional 

 

Passando para a questão da sobreposição propriamente, temos que Floriano de 

Azevedo Marques Neto e Juliana Bonacorsi de Palma122 identificaram, no artigo publicado 

em 2017, intitulado “Os Sete impasses do Controle da Administração Pública no Brasil”, os 

principais problemas que envolvem o controle da Administração Pública no Brasil. Dentre 

esses impasses, chama a atenção o sexto: “Competição institucional: os órgãos de controle 

competem entre si”. 

Conforme já exposto, a Constituição Federal de 1988 criou todo um Sistema de 

Controle da Administração Pública objetivando um maior controle dessa administração. E 

apesar de ser idealizado como um sistema, esse controle não vem atuando como tal123, uma 

vez que temos múltiplos agentes, com múltiplas competências, para exercer o controle da 

burocracia estatal e esse controle, não rara vezes ocorre de forma sobreposta e ineficaz. 

Nesse contexto de complexidade da construção do Sistema de Controle, deve-se 

considerar a questão das interações das instituições pertencentes a esse Sistema. Isso porque, 

 
122 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi. Os Sete impasses do Controle da 
Administração Pública no Brasil. In: PEREZ, Marcos Augusto e SOUZA, Rodrigo Pagani de. Controle da 
Administração Pública. Editora Fórum, Capítulo 1, 2017 
123 Segundo Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto: “O exercício da atividade de controle muitas vezes de 
maneira sobreposta e excessiva faz com que inexista uma uniformidade das orientações veiculadas pelos órgãos 
de controle, o que acaba por propiciar um desenho complexo do arcabouço de controle, mas sem a devida 
sistematização e definição das atividades desenvolvidas por cada instituição.” (MARQUES NETO, Floriano 
Peixoto de Azevedo. Op. Cit. 2010., p. 23) 
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no processo de robustecimento do Sistema de Controle, o conflito ou a cooperação entre seus 

membros tem papel fundamental na qualidade da fiscalização e do controle a serem exercidos 

sobre a ação administrativa. 

Responsáveis por uma pesquisa empírica acerca da questão referente a cooperação ou 

competição entre as instituições de accountability no Brasil, Ana Luiza Aranha e Fernando 

Filgueiras apresentam, em seu referencial teórico, o que entendem por “ecologia processual”, 

necessária para a presente análise: 

 

Por ecologia processual entendemos a relação interdependente do sistema de 
instituições, em que as ações realizadas por uma instituição dependem das ações de 
outras instituições. Essa interdependência é fixada em regras e procedimentos 
formais e informais que envolvem um conjunto de instituições para a realização de 
um fim. O processo, portanto, fixa essa ecologia, de modo que o resultado depende 
da ação conjunta, coordenada e cooperativa das instituições. Intervém nesse 
processo uma organização autônoma das instituições, a qual faz com que a 
cooperação e coordenação das atividades dependam, por um lado, de regras e 
competências institucionais fixadas, e, por outro lado, do estabelecimento de laços 
políticos, em que os atores presentes nessas instituições compreendam a cooperação 
e a coordenação das atividades como vital para o sucesso das ações empregadas pelo 
sistema de instituições.124 

 

Do entendimento apresentado, podemos concluir, em primeiro lugar, que a cooperação 

e a coordenação é que vão fazer do Controle um sistema capaz de funcionar adequadamente e 

de atender a seus objetivos. Em segundo lugar, temos que o Sistema de Controle idealizado 

em nossa Constituição Federal não tem funcionado com um sistema. E isso se reforça na 

medida que um bom funcionamento desse sistema também depende do acúmulo e do controle 

de informação pelos órgãos do Sistema de Controle, sendo que essa informação deveria ser 

compartilhada por eles. Entretanto, ao invés das informações serem compartilhadas, temos 

que elas são utilizadas por esses órgãos como recurso estratégicos, em especial na disputa pela 

opinião pública e em busca de seus próprios interesses. 

Nota-se que o caso concreto aqui apresentado demonstra que não há indícios de que o 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Sul e o Ministério Público do mesmo estado 

tenham dialogado em algum momento, nem mesmo através do Ministério Público que atua 

junto a Corte de Contas. E isso não constitui uma exceção, visto que essa ausência de diálogo 

institucional já foi anteriormente detectada e ela tem como característica acontecer na atuação 

 
124 ARANHA, Ana Luiza; FILGUEIRAS, Fernando. Instituições de accountability no Brasil: mudança 
institucional, incrementalismo e ecologia processual. Fundação Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap). Cadernos, 44. Brasília. 2016., p.13 
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cotidiana do Sistema de Controle, o que leva a um baixo desempenho desse sistema, 

aumentando a sensação de impunidade125. 

Além dessa falta de coordenação e cooperação, temos que os responsáveis pelo 

controle da Administração Pública também são agentes estatais e, em decorrência disso, 

devem ter suas atividades fiscalizadas, preferencialmente por um controle externo. Ocorre que 

isso não vem acontecendo, seja porque não existe um órgão de controle externo, como no 

caso do Ministério Público, seja porque a intervenção nas atividades desses órgãos se torna 

por demais complicada por só poder se efetivar por alteração na legislação que os rege. E isso 

se torna ainda mais complicado quando essas regras de regência se encontram na Constituição 

Federal. 

Assim, pode-se dizer que, em linhas gerais, os órgãos do Sistema de Controle vêm 

agindo com pouca contestação, restando apenas ao Poder Judiciário uma certa contenção da 

atividade, haja vista que a palavra final em matéria de a quem pertence o direito pertence a 

ele, mas nem toda atividade do Sistema de Controle chega ao Poder Judiciário. E deve-se 

pontuar que essa falta de contestação, em alguns casos, chega a tal ponto, que Fábio 

Kerche126, ao analisar o Ministério Público em artigo, chega a afirmar que houve uma quasi-

abdicação do direito de se fiscalizar a instituição, o que não atende ao Estado de Direito, uma 

vez que todos os atores estatais que detêm algum tipo de discricionariedade devem estar 

sujeitos a algum tipo de controle127 e os responsáveis pelo Sistema de Controle não devem 

estar imunes a isso. Afinal, como já se expressou James Madison:  

 

Se os homens fossem anjos, nenhuma espécie de governo seria necessária. Se 
fossem os anjos a governar os homens, não seriam necessários controles externos 
nem internos sobre o governo. Ao construir um governo que será administrado por 
homens sobre outros homens, a maior dificuldade reside nisto: primeiro é preciso 
habilitar o governo a controlar os governados; e, em seguida, obrigar o governo a 
controlar-se a si próprio.128  

 

Tal ideia, adaptada ao Sistema de Controle pode ser traduzida como: “os homens não 

são anjos e não será um concurso público que irá transformá-los em anjos”129. 

 
125 ARANHA, Ana Luiza; FILGUEIRAS, Fernando. Ibid. 
126 KERCHE, Fábio. Autonomia e Discricionariedade do Ministério Público no Brasil. Revista de Ciências 
Sociais, Vol. 50, no 2, pp. 259-279, Rio de Janeiro. 2007. 
127 KERCHE, Fábio. Ibid. 
128 CALAZANS, Paulo Murillo. Marbury vs. Madison: um breve exame histórico, político e jurídico. 
Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/marbury-vs-madison-um-breve-
exame-historico-politico-e-juridico>. Acesso em: 18/12/2021 
129 CARVALHO, Ernani; LEITÃO, Natália. O Novo Desenho Institucional do Ministério Público e o 
Processo de Judicialização da Política. Revista Direito GV. 6(2). p. 399-422. São Paulo. Jul/Dez 2010., p. 406 
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Apesar de toda a discricionariedade, existem alguns mecanismos de controle sobre os 

órgãos componentes do Sistema de Controle da Administração, mas tais mecanismos são 

insuficientes para efetivamente responsabilizar o controlador, visto que deixam de prever 

sanções diretas ou porque o custo de se alterar a legislação desses órgãos seria por demais 

elevado, requerendo até mesmo emendas constitucionais130. 

Essas diversas questões que envolvem o Sistema de Controle nos levam justamente a 

competição institucional, que por mais estranho que se possa parecer, pode ser estimulada de 

forma proposital. 

O Sistema de Controle recebe do Poder Legislativo a delegação para exercer suas 

funções, numa versão da mesma relação de delegação complexa existente entre o agente 

político e o regulador, ou seja, trata-se da relação principal-agente, onde o principal detém o 

poder e a competência para determinada ação ou ato, lhe faltando muitas vezes o tempo ou o 

conhecimento técnico e assim, ele a transfere para um agente, que seria quem detém o tempo 

e a expertise necessária para tal. Entretanto, é importante entender que, apesar de se efetivar a 

delegação, o principal deve procurar criar instrumentos que permitam uma adequada 

fiscalização do agente131, uma vez que este pode agir com abuso do poder delegado, o que 

faria com que o principal perdesse o controle da atuação do agente. 

Como já disse anteriormente, temos um Sistema de Controle com múltiplos agentes, 

com múltiplas competências que, ao contrário do que sugere a nomenclatura adotada, não atua 

como um sistema por diversas razões. Além disso, devido à ausência da fiscalização que 

deveria ser feita pelo principal sobre o agente, adota-se a competição institucional, 

objetivando uma melhor aferição do desempenho de cada agente. Essa é uma das soluções 

defendidas por Adam Przeworski, que escreveu: 

 

Estabelecimento de competição, seja entre agências estatais e privadas (por 
exemplo, para a entrega de correspondência), seja entre agências estatais, no caso de 
o setor estar monopolizado. Embora a duplicação de esforços e talvez a economia de 
escala tenham um custo, a concorrência facilita a aferição do desempenho e, 
combinada a incentivos adequados, melhora o desempenho.132 

 

Veja-se que a ideia é que, ao se ter um sistema com múltiplos agentes, seus membros 

devem possuir competências para executar os mesmos trabalhos, o que estimulará a 
 

130 KERCHE, Fábio. Op. Cit. 
131 RADAELLI, Claudio M.; DE FRANCESCO, Fabrizio. Regulatory Impact Assessment. In: BALDWIN, 
Robert et. al. (eds). The Oxford Handbook of Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2010, chapter 15. 
132 PRZEWORSKI, Adam. Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva agent x principal. In: Reforma do 
Estado e administração pública gerencial; Orgs. Luiz Carlos Bresser Pereira e Peter Kevin Spink. 7ª Ed. 
Editora FGV. Rio de Janeiro. 2006., p. 56 
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competição entre eles, facilitando o aferimento do desempenho de cada membro, premiando-

se os supostamente mais eficientes e punindo os que não agirem corretamente. Entretanto, 

deve-se ressaltar que este estímulo a competição pode fazer com que a atuação seja 

sobreposta e ineficiente133. No caso do Sistema de Controle, temos que um dos objetivos que 

se almeja com um eventual estímulo da competição é fazer com que haja uma espécie de 

vários filtros pelos quais os atos e ações administrativos devem passar, premiando-se, com um 

aumento do orçamento do órgão que foi capaz de produzir mais. 

Inobstante a adoção do sistema de competição institucional ser funcional para 

inúmeros setores da Administração Pública, entendo que para os órgãos do Sistema de 

Controle ele não deveria ser adotado, uma vez que tem o condão de gerar mais problemas do 

que benefícios. 

Temos que o Sistema de Controle é o responsável pela fiscalização e eventual punição 

do administrador público e não entendo ser razoável que o sistema que pune seja direcionado 

por metas e produtividade. Isso fere frontalmente um dos objetivos a ser buscado pelo 

Sistema de Controle, que é o de tornar a Administração Pública mais proba, transparente e 

eficiente e estimula a conduta abusiva por parte do agente pertencente a esse Sistema, uma 

vez que ele se verá obrigado a produzir para ser premiado. E como o Sistema de Controle 

pode produzir mais se ele estiver atingindo seu objetivo? A resposta é: não pode. 

Na verdade, o critério para o Sistema de Controle jamais pode ser a produtividade, em 

especial porque ele é incompatível com os objetivos do próprio Sistema de Controle. A 

produtividade é compatível apenas com o controle exercido como um fim em si, algo já 

criticado em outro item. Repisa-se aqui a necessidade de um controle responsivo, que leve em 

consideração elementos trazidos pelo consequencialismo e pelo pragmatismo. De outra forma, 

os órgãos integrantes do Sistema de Controle continuarão exercendo o controle pelo controle, 

sem atingir seus objetivos e, por conseguinte, continuarão sobrepostos e ineficientes 

Assim, esse estímulo à competição vai gerar distorções, como acontece na 

interpretação, pelos órgãos de controle, de suas próprias competências. Ora, cada órgão busca 

interpretar essas competências com vistas a obter maior poder. Numa estratégia chamada de 

conversion, os agentes procuram reinterpretar as regras formais já existentes, se aproveitando 

das ambiguidades institucionais existentes, com o objetivo de alterar o status quo vigente, 

dando novo propósito a própria instituição134, o que faz com que seus membros atuem com 

um certo voluntarismo político, o que torna esses órgãos atores capazes de influenciarem nos 
 

133 KERCHE, Fábio. Op. Cit. 
134 ARANHA, Ana Luiza; FILGUEIRAS, Fernando. Op. Cit. 
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termos das delegações que recebem. Em outras palavras, os membros dos órgãos do Sistema 

de Controle procuram modificar a distribuição de poder através de sua interpretação e atuação 

no contexto em que estão encaixados135. 

Dentro dessa lógica de competição institucional, os órgãos do Sistema de Controle têm 

atuado dentro de um ativismo político que tem por objetivo buscar o apoio da opinião pública 

e, com isso, obter dos responsáveis pelas decisões políticas, medidas constitucionais, legais e 

administrativas que fortaleçam suas próprias instituições, para com isso aumentar e manter 

seu poder em relação as outras instituições pertencentes ao mesmo Sistema de Controle136. 

Além disso, a competição institucional nem sempre é justa, haja vista que algumas 

instituições podem estar em situação privilegiada em relação as outras. No Sistema de 

Controle, por exemplo, temos o caso do Ministério Público, que detém a Ação Penal e o 

Inquérito Civil, que o colocam em posição diferenciada em relação aos outros órgãos 

integrantes do sistema. Aliás, o Ministério Público, segundo as palavras de Fábio Kerche, 

“detém a capacidade, praticamente, sem a necessidade de consultar outro ator, de levar os 

políticos ao banco dos réus”137. 

Temos ainda que essa possibilidade de o ministério Público atuar sem a necessidade 

de consultar qualquer outro ator do Sistema de Controle pode criar outros problemas, como 

por exemplo, a questão levantada em artigo escrito por mim e por Paulo Roberto Miguez 

Bastos da Silva138, onde apresentamos um excerto de uma decisão do STJ, proferida no REsp 

n⁰ 1.686.347/RN, o qual já tratei anteriormente. 

No caso apresentado, não temos a mesma distorção, uma vez que o julgamento do 

tema em sede de repercussão geral colocou fim a qualquer controvérsia, mas no que se refere 

ao REsp n⁰ 1.686.347/RN é de se notar que a decisão final de não reconhecimento da conduta 

improba resolve o caso concreto, mas em nada serve a segurança jurídica e ao objetivo de se 

trazer maior eficiência para a Administração Pública, haja vista que temos duas decisões, uma 

administrativa, que não foi revisada, e outra judicial, que pode não se constituir em um 

entendimento pacificado. Em outras palavras, o resultado do processo, com a manutenção da 

validade das duas decisões (administrativa e judicial), faz com que o administrador público 

continue sem saber exatamente o que fazer em casos semelhantes e essa insegurança surgiu da 

competição institucional dos órgãos de controle. 

 
135 ARANHA, Ana Luiza; FILGUEIRAS, Fernando. Ibid. 
136 ARANTES, Rogério B.; MOREIRA, Thiago M. Q. Democracia, instituições de controle e justiça sob a 
ótica do pluralismo estatal. Revista Opinião Pública, vol. 25, nº 1, p. 97-135. Campinas. Jan/Abr 2019 
137 KERCHE, Fábio. Op. Cit., p. 273 
138 GADBEN, Rodrigo Ematne; MIGUEZ, Paulo Roberto. Op. Cit. 
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Encerrando, temos que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul decidia, 

já desde 2006, ser constitucional o pagamento de décimo terceiro salário e terço 

constitucional de férias a agentes políticos, enquanto o Ministério Público do mesmo estado 

optou pelo ajuizamento de ação judicial que questionava a medida. Essa ação se arrastou no 

judiciário por mais de 08 (oito) anos. Nesse tempo, como deveria decidir o gestor? Pelo 

pagamento ou pelo não pagamento? Entendo que o gestor precavido optaria pelo não 

pagamento, observando o dever de cautela que cerca a Administração Pública, mas mesmo 

essa decisão acarreta consequências.  

Quando da decisão final da ação judicial movida pelo Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Sul, criou-se enorme passivo a ser arcado pelo Estado como um todo. 

Primeiramente, ao ser considerado constitucional o pagamento, criou-se, ao menos à primeira 

vista, o direito de que todos os que foram Agentes Políticos no período teriam direito ao 

recebimento dos valores não recebidos à título de décimo terceiro salário e terço 

constitucional de férias. Claro que tal direito não vem sem novas questões a serem discutidas, 

como por exemplo, se o direito a décimo terceiro salário e terço constitucional para Agentes 

Políticos é autoaplicável141 ou se depende de lei específica prevendo o pagamento. Essas 

questões fazem com que o administrador público precavido opte por não efetuar o pagamento 

de forma administrativa, aguardando a manifestação do Poder Judiciário, o que também cria o 

passivo referente ao custo de se movimentar a máquina judiciária para se analisar os casos que 

lhe serão apresentados. 

Portanto, fica constatado que houve sobreposição na atuação dos órgãos do Sistema de 

Controle e que a falta de coordenação e cooperação entre esses órgãos foi responsável por 

essa sobreposição. Ainda, tal sobreposição afetou profundamente a segurança jurídica, 

trazendo insegurança a atuação do administrador público, o que se traduziu em um custo a ser 

pago pela sociedade. 

 

3.2. A atuação dissonante do Ministério Público no caso concreto 

 

Conforme já apontei, além da sobreposição da ação dos órgãos do Sistema de 

Controle, foi identificada uma ação dissonante do Ministério Público no caso concreto 

 
141 E aqui deve-se ressaltar que a posição do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul teve dois momentos. 
Inicialmente, a Corte de Contas entendeu que era necessária a existência de lei específica que autorizasse o 
pagamento. Entretanto, após orientação técnica emitida em 2012, a Corte de Contas passou a entender que o 
direito ao pagamento das verbas em questão decorria diretamente da Constituição, dispensando-se a necessidade 
de lei específica. 
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apresentado. E essa dissonância ocorreu ao longo de toda a atuação do Ministério Público 

pois, como apontei, antes mesmo de ajuizar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, não 

existem indícios de diálogo entre o Ministério Público estadual e o Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e, após o ajuizamento, o Ministério 

Público Federal emitiu parecer contrário ao pleito do Ministério Público estadual. E essa 

forma de atuar do Parquet foi e é fonte de insegurança jurídica na medida em que não se torna 

possível antecipar qual será a conduta esperada pela instituição. 

Assim, passo a analisar essa conduta dissonante, sendo que para tanto, à guisa de 

contexto e para melhor entendimento dessa dissonância, apresento um referencial teórico da 

instituição, que entendo suficiente para se entender a questão que envolve o Princípio da 

Independência Funcional, de capital importância para a análise da referida conduta 

dissonante. 

 

3.2.1. A importância do Ministério Público e seus Princípios Institucionais 

 

O outro órgão pertencente ao Sistema de Controle que nos interessa no presente 

trabalho é o Ministério Público. Previsto no Título IV, que trata da organização dos poderes, 

no Capítulo IV – Das funções essenciais à justiça –, o Ministério Público teve tratamento 

bastante singular pelo texto constitucional que estabeleceu, em seu art. 127, caput, que se trata 

de “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”. 

Portanto, o Ministério Público se constitui em uma instituição que possui relevantes 

funções institucionais142, objetivando a defesa dos interesses da sociedade como um todo, 

 
142 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, 
nos casos previstos nesta Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e 
documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo 
anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos 
jurídicos de suas manifestações processuais; 
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sendo que para bem realizar essas funções, essa instituição recebeu uma série de garantias e 

prerrogativas. 

Conforme já se observou, em decorrência do momento pelo qual passava a sociedade 

brasileira na época da Assembleia Nacional Constituinte, existia um anseio grande no sentido 

em se limitar a ação do Estado que até então, de certa forma, podia tudo. Nesse sentido, se 

almejou um recrudescimento do sistema de controle, que ao ser idealizado no texto 

constitucional não deixava espaço para um Ministério Público vinculado ao Poder Executivo. 

Assim, a instituição foi dotada de autonomia funcional e passou a ser independente, sem 

vinculação a qualquer um dos Poderes143. 

Apesar de ter sido através da Constituição Federal de 1988 que o Ministério Público 

foi dotado de autonomia e independência, essa mudança foi acontecendo aos poucos, já 

oriundas de alguns textos legais anteriores a Constituinte, o que leva alguns autores, como 

Rogério Bastos Arantes e Carla Aida Silva, a afirmarem que não foi a Constituição federal de 

1988 que trouxe um Ministério Público novo, apenas que o texto constitucional veio a 

consolidar os avanços já obtidos pela instituição. Mas é inegável que algumas das garantias e 

prerrogativas só vieram com o texto constitucional, assim como algumas das funções e dos 

instrumentos à disposição da instituição144. 

Entretanto, talvez a grande alteração, e porque não dizer conquista, da instituição foi a 

garantia de autonomia e independência conferida ao Ministério Público, o que fez com que a 

instituição não tivesse nenhuma vinculação com qualquer dos Poderes da República e essa 

autonomia, de acordo com diversos autores, como Fábio Kerche e Rogério Bastos Arantes, 

fez com que o Ministério Público também se tornasse um relevante ator político. 

Além disso, temos o problema da accountability que deveria incidir sobre uma 

instituição com tal autonomia, o que não ocorre, conforme diagnosticou Fábio Kerche: 

 

 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe 
vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas 
mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. 
§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na 
comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.  
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, 
assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em 
direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.  
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.  
§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.  
143 CARVALHO, Ernani; LEITÃO, Natália. Op. Cit. 
144 CARVALHO, Ernani; LEITÃO, Natália. Ibid. 
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[...] A conclusão é que o Ministério Público é singular porque combina elementos – 

autonomia, instrumentos de ação, discricionariedade e amplo leque de atribuições – 

que não são comuns em instituições com poucos mecanismos de accountability.145 

 

Vale dizer que dentre as funções a serem desempenhadas pelo Ministério Público, 

temos a mais clássica, que é a de detentor da Ação Penal, cuja atuação é vinculada, restando 

pouco espaço para discricionariedade por parte do membro do Parquet, o que também exige 

menos instrumentos de accountability. Portanto, o que interessa efetivamente ao presente 

trabalho é a função exercida no controle da Administração Pública, que se refere a 

fiscalização dos mais diversos agentes públicos que são responsáveis pela ação 

administrativa, também aqui vista de maneira ampla e no que se refere a fiscalização do 

cumprimento da lei, tanto na esfera pública, quanto na privada146. 

Apesar de que algumas dúvidas já foram levantadas quanto a competência do 

Ministério Público para exercer o controle sobre a Administração Pública, entendo que tais 

dúvidas caem por terra devido a ampla base constitucional para o exercício desse controle, 

conforme elencadas por Odete Medauar: 

 

art. 127, caput (“defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis”); art. 129, II (“zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”); art. 129, III 
(“promover o inquérito civil”); art. 129, VI (“expedir notificações (…), requisitar 
informações e documentos”); art. 129, IX (“exercer outras funções que lhe forem 
conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade”).147 

 

Além da base constitucional, inúmeras leis infraconstitucionais também apontam para 

o fato de que o Ministério Público exerça o controle da Administração Pública e esse controle 

é exercido pelo Ministério Público de forma externa, devendo incidir a análise sobre a 

legalidade da ação administrativa ou, usando um termo mais adequado, sobre a juridicidade, 

podendo ser prévio, concomitante ou posterior e podendo se iniciar de ofício, sem a 

necessidade de provocação do órgão148. 

 
145 KERCHE, Fábio. Op. Cit., p. 260 
146 KERCHE, Fábio. Ibid. 
147 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. Editora Fórum. 4ª Ed (Edição do Kindle). Belo 
Horizonte. 2020., p.186 
148 PIRES, Gabriel Lino de Paula. Ministério Público e Controle da Administração Pública: Enfoque sobre a 
Atuação extrajudicial do Parquet. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2014 
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Segundo o § 1⁰ art. 127 da Constituição Federal149, o Ministério Público é regido por 

três princípios institucionais: (i) da unidade, (ii) da indivisibilidade e (iii) da independência 

funcional. Os dois primeiros foram chamados por Gabriel Lino de Paula Pires150 de Princípios 

Integrativos e o restante de Princípio Particularizador, sendo que o entendimento desses 

princípios, bem como sua interpretação e compatibilização são de grande importância na 

medida em que, no caso apresentado, diferentes órgãos pertencentes ao Ministério Público se 

manifestaram de maneira totalmente diferente. 

O Princípio da Unidade não deve ser entendido de forma meramente formal de que se 

trata de uma instituição única, com chefia administrativa única. Esse princípio demanda da 

instituição que sua atuação seja convergente, impondo coerência e uniformidade nos 

entendimentos que adota e nas ações que promove151. Seria contraproducente se aceitar que a 

instituição agisse de maneira diferente, especialmente porque, se a conduta da instituição for 

pautada por entendimentos individuais de seus membros, sem qualquer convergência nessa 

conduta, teremos ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica e, por consequência, ao próprio 

Estado de Direito. 

No que concerne ao Princípio da Indivisibilidade, temos que ele decorre do princípio 

anterior, complementando a noção de unidade e deixando mais claro o fato de que a 

instituição não pode ser vista como apenas a somatória de seus membros. Afeito ao chamado 

Promotor Natural, esse princípio é que nos diz que os membros do Ministério Público são 

juridicamente substituíveis sem que isso traga prejuízo para a função pública exercida por eles 

e que nos demonstra, juntamente com o anterior, que deve haver um sentido único na atuação 

do Parquet152. 

Os Princípios Integrativos, ainda que timidamente apresentados no presente trabalho, 

demonstram a intenção do Constituinte em criar uma instituição, dentro do Sistema de 

Controle, que agisse de forma minimamente articulada dentro de si mesma, de forma que ela 

não só fosse uma garantidora da Segurança Jurídica e do Estado de Direito, mas que fosse ela 

mesma estável e previsível o bastante para servir de exemplo aos fiscalizados. Entretanto, essa 

 
149 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional. 
150 PIRES, Gabriel Lino de Paula. O perfil da atuação do Ministério Público Brasileiro: Os princípios 
institucionais da independência funcional, da unidade e da indivisibilidade sob a ótica da segurança 
jurídica. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2018 
151 PIRES, Gabriel Lino de Paula. Op. Cit., 2018 
152 PIRES, Gabriel Lino de Paula. Ibid. 
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questão se torna mais complexa quando adentramos a análise do Princípio da Independência 

Funcional. 

Segundo Gabriel Lino de Paula Pires: 

 

O significado comumente atribuído à independência funcional é o de garantia que 
protege os membros da instituição contra interferências quaisquer em sua atividade-fim. Em 
contraposição à noção de hierarquia, os membros do Ministério Público não devem 
obediência a ordens superiores no exercício de suas funções precípuas. Se a autonomia 
funcional é da instituição, a independência funcional é de cada um de seus membros.  

Em célebre frase, diz-se que o membro do Ministério Público somente deve 
obediência à Constituição, às leis e à sua consciência. [...]153 

 

O significado apresentado pelo autor encontra sintonia na interpretação constitucional 

que se dá, majoritariamente, do referido princípio. Em outras palavras, impera no direito 

pátrio o entendimento de que cada membro do Parquet tem independência o bastante para 

interpretar e aplicar o Direito segundo sua própria análise, sem qualquer influência 

hierárquica ou externa. Entretanto, é importante ressaltar que essa interpretação dada ao 

Princípio da Independência Funcional levou o Ministério Público no Brasil a um caminho 

diferente154 de diversos outros Ministérios Públicos de Estados Nacionais do Ocidente155 e até 

mesmo por isso, o entendimento majoritariamente adotado não é isento de críticas e voltarei a 

questão mais adiante. 

 

 
153 PIRES, Gabriel Lino de Paula. Ibid., p. 47-48 
154 Hugo Nigro Mazzilli, em citação de Gabriel Lino de Paula Pires: “Por isso, além da autonomia funcional, a 
Constituição também assegura aos agentes do Ministério Público a independência funcional. Os membros do 
Ministério Público (promotores e procuradores) e os órgãos do Ministério Público (tanto os órgãos individuais 
quanto os órgãos colegiados, como o Conselho Superior ou o Colégio de Procuradores), no exercício da 
atividade-fim, só estão adstritos ao cumprimento da Constituição e das leis; não estão obrigados a observar 
portarias, instruções, ordens de serviço ou quaisquer comandos nem mesmo dos órgãos superiores da própria 
instituição, no que diga respeito ao que devam ou não fazer. Estamos a referir-nos aqui à plena liberdade no 
exercício da atividade-fim (se, p. ex., é caso de dar ou não denúncia, se é caso de pedir condenação ou 
absolvição, ou de recorrer ou não): nesse ponto, é irrestrita a liberdade funcional. Entretanto, na atividade-meio, 
devem os membros do Ministério Público seguir os avisos, instruções e regulamentos das autoridades 
administrativas competentes da própria instituição (se, p. ex., é caso de comunicarem o ajuizamento de alguns 
tipos de ações ou se devem fazer relatórios do movimento de processos ou do atendimento ao público pela 
Promotoria). Excetuados os casos expressamente previstos na lei, na sua atividade-fim os membros ou os órgãos 
do Ministério Público não podem receber ordens como proponha a ação, ou deixe de propor, ou recorra, ou não 
recorra, ou sustente esta tese e não aquela. (...) O princípio da independência funcional opõe-se, pois, e 
precisamente, ao princípio da hierarquia.” (MAZZILLI, Hugo Nigro apud PIRES, Gabriel Lino de Paula. Ibid., 
p. 49) 
155 “Nem todos os Ministérios Públicos dos Estados Nacionais do Ocidente conhecem essa realidade de atuação. 
O Ministério Público norte-americano, por exemplo, está longe de adotar esse perfil, refletindo uma organização 
bem mais próxima da hierarquia. Na Espanha, em oposição à independência funcional, aponta-se a dependência 
hierárquica como elemento componente da atuação do Ministério Público. Na Alemanha, também não se 
identifica o reconhecimento de garantia semelhante à independência funcional. No berço do Ministério Público 
ocidental, a França, também vige o princípio hierárquico. Portugal também não foge à regra.” (PIRES, Gabriel 
Lino de Paula. Ibid., p. 48-49) 
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3.2.2. A Estrutura do Ministério Público e o Ministério Público junto aos Tribunais de 

Contas 

 

Fazem parte da estrutura do Ministério Público, segundo a Constituição Federal, o 

Ministério Público da União, composto do Ministério Público Federal, do Ministério Público 

do Trabalho, do Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios e os Ministérios Públicos Estaduais. Entretanto, o que nos interessa aqui, são as 

procuradorias integrantes do Ministério Público Federal e do Ministério Públicos dos Estados, 

em especial o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. 

Devido ao fato de a Constituição Federal não ser expressa, em seu art. 128, houve 

grande debate sobre se o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas era uma instituição 

à parte ou se era parte do Ministério Público da União ou dos Estados, chegando a questão ao 

Supremo Tribunal Federal por mais de uma vez, sendo que a Corte consolidou o 

entendimento de que se tratava de um Ministério Público especial, que integra o Tribunal de 

Contas, sem contar com as prerrogativas e a autonomia do Ministério Público comum, por 

assim dizer156. 

Entretanto, Hugo Nigro Mazzilli entende de maneira um pouco diferente, que aqui 

transcrevo: 

 

Assim, se o Ministério Público de Contas é Ministério Público, e se o 
Ministério Público é uma instituição, o Ministério Público de Contas 
necessariamente deve comungar de todos os predicamentos 
necessários da instituição, especialmente aqueles de que cuida o art. 
127 da Constituição, que dá os contornos institucionais ao Ministério 
Público brasileiro. Entre esses predicamentos, estão a autonomia e a 
independência funcional, que são conceitos distintos. Por força da 
autonomia funcional, o Ministério Público de Contas deve decidir 
livremente o que fazer dentro de suas atribuições e sob os limites da 
Constituição e das leis, sem se ater a injunções de outros órgãos do 
Estado alheios à instituição ministerial — o que isenta seus membros 
de subordinarem-se a ordens, avisos, portarias, instruções ou 
determinações funcionais de outros órgãos do Estado, até mesmo das 
próprias Cortes de Contas. Por força da independência funcional, os 
membros do Ministério Público de Contas devem tomar com 
liberdade as decisões funcionais que lhes caibam, sem estarem 
subordinados entre si, devendo obediência e respeito apenas à 
Constituição e às leis.157 

 
 

156 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Ministério Público de Contas. Revista do MPC/PR, v. 4, n. 7., p. 35-42. 2017 
157 MAZZILLI, Hugo Nigro. Ibid., p. 41-42 



 
78 

 

 
 

Transcrevi porque me alinho ao posicionamento do autor citado, a uma porque, 

conforme ressaltado por ele, se o Ministério Público de Contas oficia junto ao Tribunal de 

Contas ele não é parte da estrutura do Tribunal, a duas porque o art. 130 da Constituição, de 

forma genérica é verdade, estende ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas os 

direitos,  vedações e forma de investidura do Ministério Público comum e a três porque, se o 

Ministério Público tem como princípios institucionais a unidade e indivisibilidade, não é 

razoável ter-se um Ministério Público especial em separado da instituição estabelecida pela 

Constituição Federal. 

 

3.2.3. A interpretação vigente do Princípio da Independência Funcional ocasionando a 

atuação dissonante do Ministério Público no caso concreto 

 

Mais ampla que o Princípio da Independência Funcional, mas ligada a ele, tem-se a 

questão da discricionariedade do Ministério Público. Isso porque, no exercício do controle da 

Administração Pública, o Ministério Público faz uso de discricionariedade que não deve ser 

confundida com a discricionariedade concedida ao Administrador Público e, nesse aspecto, as 

modernas teorias, defendidas pelos mais diversos autores, que estabelecem que o Poder 

Judiciário não pode interferir indevidamente na Administração Pública devem também valer 

para o Ministério Público158. Em outras palavras, a atuação do Parquet não pode substituir a 

atuação do administrador público, cuja escolha discricionária pode recair em múltiplas 

opções, desde que juridicamente válidas, devendo o controle limitar-se à juridicidade da 

atuação administrativa, sem que seja imposto a ele uma eventual escolha discricionária. 

No que se refere a questão envolvendo a discricionariedade do Ministério Público, 

pode-se observar que ela é amplamente utilizada nas ações civis propostas pela instituição, o 

que pode ser um problema, na medida em que se pode optar pela proposição de uma ação com 

conjunto probatório frágil em detrimento de outros fatos que, por falta da atenção adequada, 

ficaram impunes. Deve-se lembrar que uma decisão negativa, como por exemplo de não 

investigar ou não processar se tornam definitivas, diferentemente da opção contrária159. Não 

que o Ministério Público não possa adotar a opção de não processar, o que se preocupa aqui é 

se isso ocorre de maneira consciente ou em decorrência, por exemplo, de uma sobreposição 

de atuação que leve o Parquet a se concentrar em uma determinada conduta, sem sequer 

analisar outra que deveria ter sido objeto de sua atenção. 
 

158 PIRES, Gabriel Lino de Paula. Op. Cit., 2018  
159 KERCHE, Fábio. Op. Cit. 
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Quanto a atuação judicial do Ministério Público, momento em que o Poder Judiciário 

poderia exercer um certo controle, o que se observa é que esse controle pode ser tardio ou 

ineficaz. Temos que as ações propostas pelo Ministério Público, tanto na esfera civil quanto 

na penal, geralmente são complexas e, em decorrência de diversas razões, morosas. Isso faz 

com que o alguns membros do Parquet adotem como estratégia a publicidade de sua atuação, 

o que faz com que se aumente o número de ações, uma vez que o objetivo se torna ajuizá-las, 

não importando o resultado, já que este demorará tempo o bastante para levar a sociedade a se 

desinteressar sobre a questão, sendo que tal conduta somente se torna possível devida a 

pouquíssima accountability da instituição. 

A outra estratégia, que em alguns casos vem ligada a primeira, na medida em podem 

se caracterizar por procedimentos preparatórios, se refere a atuação extrajudicial do 

Ministério Público. O Ministério Público possui hoje diversos instrumentos de atuação 

extrajudicial, como por exemplo, os Termos de Ajustamento de Conduta e as 

Recomendações. Entretanto, não nos interessa aqui analisar cada um desses instrumentos, 

apenas traçarmos algumas linhas com relação aos dois já citados e a respeito do Inquérito 

Civil. E essa escolha não é aleatória, pois entendo que muito da atuação discricionária do 

Ministério Público se encontra na forma de utilização desses instrumentos, o que coopera para 

a insegurança jurídica do administrador público. E isso porque são instrumentos que podem 

constranger o administrador público, impondo a adoção de uma opção válida, escolhida pelo 

controlador, em detrimento de outra igualmente válida, que poderia ser escolhida por quem 

está devidamente legitimado para tomar a decisão. 

Inicialmente, cabe salientar que entendo serem as Recomendações importante 

instrumento de ação do Parquet, apenas chamo a atenção para o fato de que podem ser 

utilizadas de maneira equivocada. Assim, muito embora as Recomendações não vinculem a 

Administração Pública, em alguns casos elas têm sido usadas, não pelo Ministério Público 

como um todo, mas por alguns membros do Parquet, para impor uma escolha discricionária 

ao administrador público, agravado pelo fato de que, quando não cumpridas essas 

recomendações, elas são utilizadas como caracterizadoras do dolo, justificando a propositura 

de ação civil pública. A utilização do instrumento dessa forma somente é possível devida a 

alta discricionariedade e baixa accountability e devido a interpretação do que vem a ser a 

independência funcional. 

Assim como no caso das Recomendações, a ideia por trás do Compromisso ou Termo 

de Ajustamento de Conduta é excelente, pois concede a oportunidade ao administrador 
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público de corrigir conduta irregular que seja passível de regularização. Previsto na legislação 

pátria, consiste em um acordo feito entre o Ministério Público e a Administração Pública, 

quando o caso for de controle da Administração, uma vez que também pode ser firmado com 

particulares. O problema se encontra no fato de que nem sempre a negociação é colaborativa 

e, assim como no caso das Recomendações, o Parquet impõe seu entendimento, sobe o risco, 

quase sempre velado, do ajuizamento de Ação Civil Pública. 

Os dois instrumentos acima citados são exemplos do uso da discricionariedade do 

Ministério Público, que tem a opção de usá-los ou não, o que será decidido por um juízo de 

valor do membro do Parquet, sendo que mesma sorte atinge o Inquérito Civil. Entretanto, 

esse instrumento reforça ainda mais a discricionariedade do Ministério Público, uma vez que 

a instituição detém a exclusividade de seu uso e execução160. 

 O Inquérito Civil constitui-se no instrumento utilizado de forma preliminar a um 

eventual processo judicial. É durante o Inquérito Civil que o Ministério Público pode efetivar 

sua própria investigação, que será conduzida e coordenada pelos próprios membros do 

Parquet, que tem autonomia e independência para decidir sem a influência de qualquer outro 

agente do Estado, o que torna o Ministério Público a mais importante instituição a se utilizar 

da Ação Civil Pública, apesar de não ser a única161. 

Retornando a independência funcional, primeiramente temos que seu exercício advém 

de certa discricionariedade e esse é meu entendimento, apesar de existirem autores, como 

Gabriel Lino de Paula Pires162 que pensam diferente. Entretanto, mesmo o pensamento 

divergente aceita que o membro do Ministério Público, no exercício de suas atividades fim, 
 

160 KERCHE, Fábio. Ibid. 
161 KERCHE, Fábio. Ibid. 
162 “É bem verdade que há autores que identificam certa margem de discricionariedade no âmbito da 
independência funcional do Ministério Público. A prerrogativa que possui o Promotor de Justiça de avaliar e 
interpretar os fatos e as normas sob sua análise funcionaria para ele como verdadeira discricionariedade, a 
albergar a existência de alternativas, opções, todas válidas perante o direito vigente.  

A nosso ver, porém, é preciso frisar as distinções existentes, as quais, embora tênues, são relevantes 
para a adequada compreensão da extensão da independência funcional.  

A discricionariedade, como sabido, constitui a característica que marca determinados atos e/ou decisões 
na atuação administrativa, nos quais existe certa margem de decisão dada pelo direito ao agente público, o qual 
poderia, em face de determinada situação concreta, optar por uma dentre várias alternativas, todas juridicamente 
válidas. Assim, é possível, de fato, vislumbrar certos aspectos discricionários nas atividades-meio do Ministério 
Público, como de resto se pode identificar certa discricionariedade nas atividades administrativas em geral, a 
depender do regramento legal dado a elas.  

Já o princípio da independência funcional constitui instituto distinto. Trata-se da conformação jurídica 
dada pela Constituição ao Ministério Público, que almeja garantir que cada caso concreto a ser tratado pelo 
Ministério Público tenha sua análise e sua solução entregues à livre decisão do membro do Ministério Público 
legalmente competente para sua avaliação. O Promotor ou Procurador competente para o caso deve avaliar e 
decidir o caso de maneira independente, isto é, sem interferências de outros membros, da Administração 
Superior da instituição ou ainda de outros órgãos e pessoas alheios à estrutura do Ministério Público. Trata-se de 
princípio que rege as atividades-fim do Ministério Público.” (PIRES, Gabriel Lino de Paula. Op. Cit., 2018, p. 
80-81) 
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tem o direito de interpretar o direito posto e entregar sua própria conclusão, sem qualquer 

interferência externa ou hierárquica. E a fixação desse entendimento é crucial, haja vista que, 

em meu entendimento, a elevada discricionariedade, somada a baixa accountability, tornam o 

propalado Princípio da Independência Funcional do Ministério Público um risco para a 

Segurança Jurídica, conforme interpretado atualmente. 

Explico. 

Temos que, para os que defendem a independência funcional conforme interpretada 

hoje, entendem ser a mesma positiva, apesar das inúmeras críticas de que é alvo, em especial 

porque os benefícios oriundos da atuação do Parquet, fincada em tal entendimento, superam 

os problemas163. Respeitosamente, discordo do posicionamento. Em matéria de accountability 

e punibilidade, entendo não ser possível achar qualquer margem de erro aceitável apenas 

porque os benefícios são superiores aos problemas. Uma vez identificado o erro, deve-se 

trabalhar para melhorar, diminuindo assim sua incidência. No caso do Sistema de Controle, 

aceitar uma margem de erro sem se propor mudanças objetivando uma melhoria, será o 

mesmo que aceitar o controle como um fim em si mesmo. 

Com isso, entendo que a forma mais correta de se interpretar o Princípio da 

Independência Institucional converge para o entendimento defendido por Floriano Peixoto de 

Azevedo Marques Neto no sentido de que a interpretação adotada hoje é equivocada, sendo 

que a independência funcional, concedida pela Constituição Federal, se refere a instituição 

Ministério Público e não a cada membro do Parquet164. 

 
163 PIRES, Gabriel Lino de Paula. Ibid. 
164 Entendo ser isso de tal importância que vale a pena transcrever parte do raciocínio do citado autor: “O 
primeiro fundamento residiria na independência funcional. É incontroverso, vimos acima, que o Ministério 
Público teve assegurada pela Carta independência funcional. O que significa dizer, o parquet se tornou 
independente em face dos demais poderes, especialmente do Executivo, de quem se emancipou. Claro que não se 
convolou num sobrepoder, mas foi ungido à condição de instituição não submetida ou subordinada a nenhum 
outro Poder. 

Contudo, o que lemos no art. 129, § 1°, da CF é a independência funcional da instituição, e não o caráter 
insular, fragmentário, de cada uma de suas instâncias, de seus órgãos, de seus agentes. Leia-se o texto. Nele 
estão arrolados três princípios institucionais do Ministério Público. Desde aí, parece-se acaciano, vê-se que se 
trata de uma tríade de princípios (unidade, indivisibilidade e interdependência) conferidos à instituição, ao ente, 
à organização Ministério Público, e não aos seus órgãos, instâncias e agentes. Mas há mais. Dos três princípios, 
de mesma densidade e, portanto, a serem necessariamente combinados, dois apontam justamente para o caráter 
orgânico, estruturado e indiviso do parquet. Trata-se, pela Carta, de uma instituição una (princípio da unicidade) 
e não fragmentada em unidades autônomas (princípio da indivisibilidade). 

Muitos podem ser os critérios para compor, ordenar, dar sistematicidade a princípios constitucionais. 
Porém, não se admite que se confira conteúdo hermenêutico a um princípio a tal ponto de esvaziar, inviabilizar, 
tornar palavras inúteis, dois outros princípios àqueles pareados. Ora, diversos autores, sob o pálio de darem 
interpretação sistemática ao texto constitucional, extraem do princípio da independência funcional um conteúdo 
tão amplo que o coloca em confronto com a unidade e a indivisibilidade. Se extraíssemos da independência 
funcional o princípio do promotor natural, no sentido de que cada agente do parquet (promotor, procurador) 
fosse portador de uma independência individual não sindicável, não controlável, não responsabilizável, parece-
me seria impossível recuperar os atributos da unidade e da indivisibilidade. 
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É importante salientar que, ao se adotar um entendimento favorável a interpretação do 

princípio atualmente em vigor, se fala em compatibilização entre os Princípios da Unidade e 

Indivisibilidade com o Princípio da Independência Funcional e bem como já citamos, em os 

benefícios superarem os problemas. Consequentemente, mesmo aqueles que adotam o 

entendimento em vigor indiretamente admitem que podem acontecer incompatibilidades na 

atuação dos diversos membros do Parquet. 

No caso concreto trazido, temos que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

do Estado do Rio Grande do Sul sempre se manifestou favoravelmente ao pagamento do 

décimo terceiro salário e terço de férias aos agentes políticos. Inclusive, quando da 

propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade a posição do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul era no sentido de que para que se pudesse 

realizar o pagamento era necessário que houvesse lei específica e que fosse obedecida a 

anterioridade, ou seja, que a lei fosse aprovada em uma legislatura para vigorar na seguinte. 

Apesar disso, o Ministério Público estadual, sem qualquer indício de diálogo com o Parquet 

junto ao Tribunal de Contas ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por objeto 

uma lei específica do Município de Alecrim/RS. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde o 

tema se tornou de repercussão geral. Chamado a se manifestar, o Ministério Público Federal 

emitiu parecer pelo desprovimento da ação, ou seja, a favor do pagamento de décimo terceiro 

e terço constitucional de férias para os Agentes Políticos. 

Veja-se que três representantes diferentes do Parquet se manifestaram sobre a questão 

objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo que dois opinaram favoravelmente ao 

pagamento de décimo terceiro e terço constitucional de férias para os Agentes Políticos e um 

opinou contra. Isso demonstra uma ação dissonante do Ministério Público enquanto 

instituição, o que causa instabilidade e imprevisibilidade na conduta do Parquet, elementos 

que geram insegurança jurídica na medida em que se torna difícil antecipar a conduta da 

instituição. E não devemos nos esquecer que essa dissonância surge justamente do atual 

entendimento do que vem a ser o Princípio da Independência Funcional. 

 
Se cada promotor for naturalmente um fragmento de Ministério Público, bastante em si jamais 

estaremos diante de uma instituição única e indivisa. Portanto, do § 1° do art. 127 extraio interpretação em 
sentido exatamente contrário à existência de um princípio do promotor natural (entendido como predicante de 
uma independência individual, irrestrita e inoponível de cada membro do parquet), pois este princípio levaria à 
negação de dois princípios explícitos (unidade e indivisibilidade) do Ministério Público, além de negar o caráter 
institucional do princípio da independência funcional ali consagrado.” (MARQUES NETO, Floriano Peixoto de 
Azevedo. Entre Independência Institucional e Neopatrimonialismo: a Distorção da Doutrina do 
“Promotor Natural”. In: RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. Ministério Público: reflexões sobre princípios e 
funções institucionais. Editora Atlas, Capítulo 8, São Paulo, 2010.) 
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4. QUANDO A AÇÃO DISFUNCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE REFLETE 

NEGATIVAMENTE NA SEGURANÇA JURÍDICA: ANÁLISE A PARTIR DO CASO 

CONCRETO 

 

4.1. Um debate atual: Insegurança Jurídica do Administrador Público 

 

O caso concreto trazido para o presente trabalho demonstra que o Sistema de Controle 

da Administração Pública pode funcionar de forma disfuncional e que isso afeta diretamente a 

Segurança Jurídica. E isso responde a principal pergunta proposta no início do presente 

trabalho: quando ocorre sobreposição na atuação de órgãos do sistema de controle, o objetivo 

de trazer segurança jurídica aos envolvidos ainda é alcançado? 

A principal questão do trabalho leva em consideração apenas uma disfunção, mas no 

caso concreto identifica-se pelo mais uma disfunção, sendo essa referente a apenas um órgão 

do Sistema de Controle. As disfunções identificadas geraram insegurança jurídica na medida 

em que elas criaram uma situação de incerteza e imprevisibilidade, decorrente da ação 

contraditória do Sistema de Controle, que impediu, pelo menos durante um intervalo razoável 

de tempo, que a conduta a ser praticada pudesse ser corretamente identificada. 

Em decorrência dessa insegurança jurídica, temos que o Sistema de Controle, devido a 

sua ação contraditória, não atingiu seus objetivos, apresentando os problemas anteriormente 

apontados, dos quais, de plano, pode-se identificar a multiplicidade de instâncias e a falta de 

uniformidade das orientações. 

No que se refere a multiplicidade de instâncias, temos que a questão referente ao 

pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias vinha sendo 

apreciada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que é considerado uma 

instância administrativa. Entretanto, a questão foi levada ao âmbito judicial e durante um 

período que não pode ser considerado pequeno, uma vez que a questão levou mais de oito 

anos para ser julgada, se tinha a instância administrativa decidindo de forma favorável ao 

pagamento enquanto a instância judicial não definia sua posição. E ressaltamos que, pelo 

menos no que concerne ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a mensagem que o 

gestor público recebia era de que o pagamento era inconstitucional, correspondente a posição 

adotada pelo Ministério Público estadual. 
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Quanto a falta de uniformidade das orientações, ela se mostra de maneira bastante 

evidente, na medida em que o Tribunal de Contas do Estado do Rio grande do Sul se 

manifestava e decidia em um sentido enquanto o Ministério Público estadual adotou 

entendimento diametralmente oposto. 

Esse problema trouxe insegurança jurídica na medida em que, enquanto não havia 

decisão definitiva, o gestor público simplesmente não sabia qual conduta tomar, se pelo 

pagamento ou pelo não pagamento. E trata-se de questão importantíssima para o gestor, visto 

que, se adotasse o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

corria o risco, em caso de deferimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, de ser 

obrigado a devolver os valores e de ser considerado como improbo. Se, ao contrário, adotasse 

o chamado Princípio Geral de Cautela e não efetivasse o pagamento, corria o risco de criar 

um passivo a ser suportado posteriormente. 

Trata-se exatamente do tipo de situação que pode causar a chamada paralisia decisória, 

que ficou conhecida como apagão das canetas165, onde algumas situações que se colocam 

frente ao gestor público de boa-fé tornam quase impossível a decisão, visto que qualquer delas 

pode implicar em responsabilização a depender da interpretação legal dada pelo controlador 

responsável166. 

 
165 Juliana Bonacorsi de Palma escreveu sobre a questão: “Não é de hoje que estudiosos da burocracia e de 
direito administrativo apontam para um quadro de paralisia decisória na esfera pública. Gestores públicos 
devem decidir, mas não querem assinar atos e contratos. Temem serem pessoalmente responsabilizados porque o 
controlador teve uma interpretação distinta da sua e, assim, reputou a decisão como um ato ilícito. Receiam ter 
de enfrentar inquéritos administrativos, serem questionados, prestarem esclarecimentos, serem constrangidos a 
assinar termos de ajustamento de gestão ou termos de ajustamento de conduta, figurarem no polo passivo de 
ações civis públicas de improbidade administrativa, virarem autoridades coatoras, lidarem com processos 
administrativos disciplinares, não fazerem jus aos benefícios da categoria e serem retaliados entre seus pares.” 
(PALMA, Juliana Bonacorsi de. Op. Cit., p.233) 
166 Ainda Juliana Bonacorsi: “A administração pública é a maior intérprete do direito. A afirmação é verdadeira 
não no sentido de ultima ratio interpretativa, mas considerando a extensão da máquina pública e suas múltiplas 
atribuições. É inigualável o tamanho da burocracia e a quantidade de funções públicas que o legislador a impõe, 
tanto que a função administrativa apenas é definível residualmente. Administrar não é aplicar a lei de ofício. 
Administrar é interpretar normas públicas para aplicação em casos concretos. Especialmente no caso brasileiro, 
em que as leis dirigidas à administração são pouco detalhistas e prenhes de indeterminação jurídica, a 
interpretação é uma tarefa indissociável da implementação. 

... 
Ao editar uma lei, o Congresso cria competências à administração pública. Esta, por sua vez, precisa 

interpretar o texto da lei e todas as demais normas correlatas para que possa executá-las. É natural que o 
comando de interpretação seja dirigido primeiramente ao gestor público, e não ao controlador. Ocorre que a 
competência primária de implementação da lei é da administração, tendo ela a preferência da interpretação. Em 
um estado democrático de direito, presume-se que a administração pública esteja em melhor posição técnica e de 
rotina para interpretar normas públicas. Esta é a base das teorias da deferência, ou seja, das ideias de que o 
controlador deve respeitar a decisão pública. No Brasil, a teoria mais difundida é a da insindicabilidade do 
mérito administrativo, segundo a qual o conteúdo da decisão administrativa não pode ser revisto pelo 
controlador.” (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Ibid., p.227-228) 
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Além dessa insegurança jurídica a qual está sujeito o gestor de boa-fé, necessário me 

referir a questão envolvendo o custo desse controle disfuncional, já citada e que é enorme, 

visto que envolve não só o passivo, mas também o custo de se mover a máquina judiciária 

para que o direito seja reconhecido e o custo intrínseco dos próprios órgãos do Sistema de 

Controle, que ao fim, multiplicam o custo de se controlar um determinado ato ou ação. 

 

4.2. O esforço para se mitigar a insegurança jurídica decorrente da atuação do Sistema 

de Controle 

 

Uma vez comprovado que a ação do Sistema de Controle pode ser lesiva a Segurança 

Jurídica ao invés de preservá-la, como demanda sua função como protetor do Estado de 

Direito, temos condição de responder à questão complementar que move o presente trabalho: 

precisamos mesmo de mais controle ou precisamos de um controle melhor? 

Minha posição, após a pesquisa feita e análise do caso concreto, se consolidou no 

seguinte sentido: precisamos de um controle melhor. E essa resposta, ao menos em minha 

opinião, se evidencia por si só, já que sempre precisaremos melhorar, mas o que ocorre hoje é 

que temos controle mais do que suficiente e ele vem atuando de forma pouco efetiva e eficaz 

e o caso concreto demonstra isso, ao mostrar que os órgãos pertencentes a esse Sistema de 

Controle podem agir de forma sobreposta e contraditória e ao mostrar que o Ministério 

Público, talvez nosso mais importante membro do Sistema de Controle, pode funcionar com 

dissonância interna, o que em minha opinião é bastante grave. E isso levanta a preocupação 

com o que se está fazendo a respeito ou se pode fazer a respeito da questão do controle. 

Vale ressaltar que, ao se tratar do Sistema de Controle da Administração Pública, 

deve-se agir com cuidado, não só para se evitar as eventuais reclamações de que se está 

querendo acabar com o controle no Brasil, mas para que, como falei, se objetivar um controle 

mais efetivo e eficaz, que com o mesmo orçamento geral seja capaz de trazer um maior 

retorno. Numa expressão mais simples, queremos um controle mais cirúrgico. 

 

4.2.1. O esforço de mitigação da Competição Institucional 

 

Conforme já exposto, a sobreposição na atuação do órgãos do Sistema de Controle 

leva a competição institucional, que muitas vezes é estimulada em decorrência da ausência ou 

impossibilidade controle externo desses órgãos. Entretanto, entendo que essa competição 
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precisa ser evitada em linhas gerais, podendo ser aceita apenas em algumas situações, em que 

a ação de quem deveria fiscalizar esses órgão esteja realmente impossibilitado de fazê-lo. De 

outra forma, continuaremos a ter um Sistema de Controle com custos elevados e pouca 

efetividade. 

Aparentemente o legislador pátrio vem acordando para o problema, dando os 

primeiros passos para o estímulo de um maior diálogo institucional, bem como para evitar que 

a incerteza pela ausência deste não gere punições descabidas ao gestor de boa-fé. E falo em 

diálogo institucional por uma questão pragmática de se vislumbrar o que considero possível, 

uma vez que o ideal seria uma atuação coordenada, mas isso exigiria uma diminuição da 

autonomia e independência desses órgãos, o que não me parece nem um pouco possível 

atualmente. 

Identifico duas atuações do legislador que reputo como importantes na mitigação da 

insegurança jurídica causada pela atuação sobreposta do órgãos do Sistema de Controle que 

geram instabilidade suficiente para que o gestor público não saiba como agir por não saber 

qual a conduta esperada. 

A primeira se refere mais especificamente ao reconhecimento das decisões emanadas 

do Tribunais de Contas, que em diversas vezes são os órgãos responsáveis pelo controle 

externo e sequer são ouvidos nas ações de responsabilização167. Trata-se da nova redação do 

art. 21 da Lei de improbidade Administrativa (Lei n⁰ 8.429/92), dada pela muito criticada Lei 

n⁰ 14.230, de 25 de outubro de 2021168. 

Os cinco parágrafos trazidos pela nova lei, em meu entendimento, lançam a semente 

de um eventual diálogo institucional, pois torna compulsório o reconhecimento do que foi 

feito em uma esfera em outra. Trata-se de medida proporcional e razoável, pois não só evita 

 
167 Conforme defendido por mim e pelo colega Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva em: GADBEN, Rodrigo 
Ematne; MIGUEZ, Paulo Roberto. Op. Cit. 
168 Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas 
previstas no art. 10 desta Lei;  
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 
§ 1º Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de 
fundamento para a conduta do agente público.  
§ 2º As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas 
na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.  
§ 3º As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela 
inexistência da conduta ou pela negativa da autoria.   
§ 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o 
trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos 
no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).   
§ 5º Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos 
termos desta Lei.  
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punições excessivas, como também evita aberrações como a do caso do REsp n⁰ 

1.686.347/RN, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, já citado no presente trabalho. Sem 

dúvida, um avanço. 

A segunda ação legislativa se encontra na reforma feita na Lei de Introdução as 

Normas do Direito Brasileiro através da Lei n⁰ 13.655/2018, que de maneira geral significou 

um avanço para a Segurança Jurídica e para a responsabilização adequada de gestores 

públicos. Entretanto, para a questão relativa à sobreposição de atuação dos órgãos do Sistema 

de Controle, deve-se ressaltar o art. 28169 da lei, que ficou conhecido como Cláusula geral do 

Erro Administrativo170. 

Com a referida disposição legal, se diminui a possibilidade de responsabilização do 

gestor público de boa-fé pela tentativa legítima de tomar a atitude correta que, como vimos, 

nem sempre ser clara e que em determinados momentos é agravada pela ação do próprio 

Sistema de Controle. Como exemplo temos o próprio caso concreto trazido para o presente 

trabalho, onde o gestor se encontrava em uma situação em que qualquer decisão que tomasse, 

pagar ou não pagar o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias aos agentes 

políticos, poderia gerar uma situação que justificasse um pedido de responsabilização por 

parte do dos mais diversos controladores. E isso porque quem criou a situação foi o próprio 

Sistema de Controle, que foi incapaz de agir efetivamente como um sistema. 

É de se ressaltar que esses passos dados pela legislação dependem de sua 

aplicabilidade, ou seja, não basta constar da lei, sendo necessário que se cobre a sua 

observância, fiscalizando-se sua interpretação.  

 

4.2.2. A possibilidade de atuação dissonante do Ministério Público e a Lei de Introdução 

as Normas do Direito Brasileiro 

 

Como se viu, o caso concreto apresentou uma ação dissonante dentro do próprio 

Ministério Público, onde o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, juntamente com 

o Ministério Público Federal possuíam um entendimento diverso do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul. E deve-se observar que o entendimento dissonante poderia ser 

 
169 Art. 28.  O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo 
ou erro grosseiro. 
170 BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André. O Art. 28 da LINDB: A cláusula geral do erro administrativo. 
Revista de Direito Administrativo Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução as Normas do 
Direito Brasileiro – LINDB (Lei n⁰ 13.655/2018). FGV. Rio de Janeiro. 2018. P. 203-224 
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fruto do entendimento apenas do promotor que então ocupava o cargo de Procurador Geral do 

Estado, apesar de não haver indícios que sustentem tal hipótese. 

A possibilidade de que o entendimento de um único promotor poderia ter dado início a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, mesmo que o resto do Parquet tivesse entendimento 

diferente, surge da interpretação atualmente dada ao Princípio da Independência Funcional, a 

qual vem sendo questionada, e com razão, conforme se pode inferir do caso concreto 

apresentado. 

Gabriel Lino de Paula Pires defendeu que uma boa solução seria a implantação do 

sistema de precedentes sem, no entanto, admitir que o membro do Parquet fique vinculado a 

esses precedentes, que devem funcionar como diretrizes. Assim dispôs o autor: 

 

É fato: do modo como a legislação dispõe sobre os entendimentos e teses 
institucionais, com a ressalva sempre expressa acerca da independência funcional 
dos membros do Ministério Público, não é possível sustentar que haja o dever 
jurídico de cada membro de seguir determinada orientação institucional. Apontar tal 
dever equivaleria a dizer que o seu descumprimento caracterizaria falta funcional. 
Estaríamos então pugnando pelo reconhecimento da hierarquia na atividade-fim do 
Ministério Público, algo que de fato não se compatibiliza com nossa Constituição.171 

 

Conforme já informei, não compartilho dessa opinião, me alinhando ao entendimento 

de Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto. Todavia, apesar disso, concordo que o 

entendimento tem alguns méritos, até mesmo porque existe ao menos um esforço, que não 

seria necessário caso a interpretação do Princípio da Independência Funcional fosse feita 

corretamente, para que se busque uma compatibilização entre os princípios institucionais do 

Ministério Público e, nesse esforço, entendo que a proposta de uso de precedentes não só é 

promissora, como pode ser uma verdadeira ação mitigadora da dissonância identificada172. 

 
171 PIRES, Gabriel Lino de Paula. Op. Cit., 2018, p. 100 
172 Com uma interpretação no mesmo sentido: “Diante de tudo isso, inevitável enfrentar a principal indagação: a 
independência funcional é óbice para a criação de precedentes ministeriais vinculantes? 

A independência funcional, um dos princípios institucionais do Ministério Público (art. 127, parágrafo 
único da Constituição da República), tem como finalidade conferir proteção aos seus membros no exercício das 
funções em decorrência de eventuais interferências externas. 

A independência funcional, em ultima ratio, é prerrogativa do Ministério Público, destinando-se a 
assegurar o livre exercício da função, não a prestigiar os agentes que simplesmente não desejem exercê-la. 

Em razão da independência funcional que orna o seu cargo, poderá o membro do Ministério Público 
analisar livremente os fatos submetidos à sua apreciação, zelando pela prevalência da solução que se afigure 
consentânea com o ordenamento jurídico e mais justa ao caso. 

Esta independência denota que os membros do Ministério Público podem atuar sem a necessidade de se 
preocupar com pressões externas que direcionem o posicionamento, mas não pode ser usado como escudo para 
tornar completamente discricionária e quiçá seletiva a atuação. Ora, a independência funcional não pode servir 
de fundamento para que o membro possa manifestar-se da forma que quiser. A uma porque todas as 
manifestações devem ser fundamentadas, posto aplicáveis as normas dos arts. 11 e 489, §1º do CPC e 93, inciso 
IX da Constituição da República, bem como a do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
(LINDB) que determina a necessidade da consideração das consequências práticas das manifestações e decisões. 
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Inicialmente, observo que os Tribunais de Contas, de uma forma geral, já possuem um 

sistema próprio de criação de precedentes, uma vez que possuem jurisprudências, pareceres e, 

em alguns casos, até mesmo súmulas. Portanto, o presente texto volta sua atenção para o 

Ministério Público que, inobstante não se tratar de órgão decisório per se, possui alto grau de 

discricionariedade para decidir qual caso será objeto de investigação ou de ação judicial. 

Retornando ao tema, temos que os precedentes são institutos típicos da Common Law 

que de certa forma existem a seu próprio modo em nosso direito. Entretanto, com a aprovação 

da Lei n⁰ 13.655/2018, cujo art. 30 trouxe para nosso direito o dever de instauração da 

segurança jurídica para as autoridades públicas, pretende-se que os precedentes sejam 

também incorporados à esfera administrativa173. E meu entendimento é que também o 

Ministério Público se encontra obrigado por este dispositivo, o que torna mandatório que a 

instituição crie seu próprio sistema de precedentes e que eles tenham caráter vinculante para 

os membros do Parquet. 

Logo de início, temos como entrave a questão do Princípio da Independência 

Funcional, cuja interpretação tem sido equivocada, conforme entendimento capitaneado por 

Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto e seguido por mim, em especial porque, quem 

adota a atual interpretação, entende que o referido princípio é absoluto, conforme já exposto. 

Ocorre, que mesmo que se admita que a atual interpretação esteja correta, não é 

possível entender o Princípio da Independência Funcional como absoluto haja vista que até 

mesmo o próprio Ministério Público não o considera e para comprovar tal assertiva, temos 

como exemplo o procedimento do Inquérito Civil, procedimento no qual o Ministério Público 

impôs como mandatória a revisão da decisão de arquivamento, conforme Resolução CNMP n⁰ 

 
A duas, porque, como já assinalado, o Ministério Público deve zelar pela segurança jurídica e unidade do 
Direito. Ora, como permitir que os órgãos de execução seja verdadeiras “ilhas isoladas” com pensamentos e 
atuações díspares e contraditórias e, ao mesmo tempo, exigir que os precedentes jurisdicionais sejam 
obrigatoriamente observados? 

Sustentar que a independência funcional deve preponderar sobre a segurança jurídica e a legítima 
expectativa não parece ser o melhor caminho para uma adequada prestação da tutela jurisdicional e ministerial.” 
(BASTOS, Fabrício Rocha. O sistema brasileiro de precedentes e a atuação extrajudicial e extraprocessual 
do Ministério Público. Editora Dialética. Edição do Kindle. 2021, posição 5967-5985). 
173 Sobre o art. 30 da LINDB: “O referido dispositivo teve o desiderato de realizar o trespasse da stare decisis às 
decisões administrativas – racional que remonta ao precedente London Tramways v. London County Council, de 
1898, no qual se consagrou, pela primeira vez, a vinculação da House of Lords às suas próprias decisões. De 
acordo com tal teoria, terá o julgador de, preliminarmente, definir o holding, assim considerado como a norma, a 
ser extraída do caso concreto, que deverá vincular as futuras decisões. Sua identificação passa pela identificação 
dos fatos (material facts) e dos fundamentos necessários à constituição do precedente (racionale), excluindo-se, 
porém, o obter dictum, que são as considerações marginais ao julgado paradigma, que não terão efeitos 
vinculantes. Por intermédio dessa sistemática, para além de se preservar a isonomia no tratamento dos 
administrados (treat like cases alike), pretende-conferir observância às decisões proferidas (backeard-looking), 
bem como constituir os futuros precedentes (foward-looking).” (MARQUES NETO, Floriano Peixoto de 
Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Op. Cit., p. 160) 
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23, de 17 de setembro de 2007 e suas alterações do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), que disciplinou sobre a instauração e tramitação do Inquérito Civil, símbolo da 

discricionariedade dos membros do Parquet, estabelecendo, em seu art. 10, §§ 1⁰ e 2⁰ que 

 

Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério 
Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ação 
civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou 
do procedimento preparatório. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com 
a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos ao órgão de revisão 
competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação 
pessoal dos interessados, através de publicação na imprensa oficial ou da lavratura 
de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não 
localizados os que devem ser cientificados. 

§ 2º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do órgão 
de revisão competente, na forma do seu Regimento Interno. [...] 

  

O procedimento previsto não só demonstra que a atividade fim do Parquet pode ser 

fiscalizada, mas que ela pode ser considerada equivocada e encaminhada para outro membro 

do Parquet, que então terá a obrigação de propor a ação. Portanto, na interpretação que se dá 

atualmente, o Princípio da Independência Funcional não é absoluto, mas ele, ao menos 

aparentemente, só é relativizado quando isso não implica em perda de espaço na competição 

institucional existente. 

Além disso, a criação de precedentes internos que direcionem a atuação do Ministério 

Público não impede uma atuação independente de cada membro do Parquet, pelo menos não 

necessariamente. O que se estaria impondo ao membro do Parquet é que apresente uma 

justificativa robusta para não seguir o precedente em determinado caso. Além disso, esses 

precedentes seriam criados no próprio âmbito do Ministério Público. 

De maneira similar pensa Fabrício Rocha Bastos, membro do Parquet do Rio de 

Janeiro: 

 

Assim, a afirmação de que a existência de precedentes ministeriais 
vinculantes vulnera a independência funcional do membro do Ministério Público 
não merece prosperar. A rigor, trata-se de percepção equivocada do que aqui se 
defende. A independência funcional não será vulnerada, na medida em que não 
deverá decidir, considerando influências externas ao caso decorrentes de hierarquia 
administrativa ou funcional. O membro do Ministério Público, na formação de seu 
convencimento, terá que levar em consideração a existência de precedentes, ainda 
que meramente persuasivos, para fundamentar de maneira adequada todas as suas 
decisões. Ora, não será um mero aplicador e replicador de precedentes vinculantes, 
pois terá sempre, sob pena de nulidade da sua decisão (art. 489, §1º do CPC), que 
abordar os principais fatos do caso concreto para verificar a possibilidade da sua 
aplicação ou inaplicação, com uma fundamentação devidamente adequada e 
abordagem suficiente, pois os precedentes não são o fechamento do sistema, não 
podendo, portanto, serem aplicados de forma mecânica. 
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Sobreleva notar que a racionalização da atuação do Ministério Público, 
mormente com o reconhecimento da disponibilidade motivada, é uma forma de 
mitigação do rigor da independência funcional. A possibilidade do membro poder 
escolher entre a judicialização da questão ou da busca de uma solução extrajudicial 
ou extraprocessual reforça a mitigação referida.174 

 

E nesse caso, uma vez implantados os precedentes, não se poderá acusar um membro 

do Parquet de falta funcional por haver dado interpretação diversa a do precedente, somente 

em caso de dolo ou erro grosseiro, conforme preconiza o art. 28 da LINDB. Ademais, os 

precedentes surgem de situações concretas e práticas175, podendo o membro do Parquet 

demonstrar que a situação objeto de sua análise não equivale a que deu ensejo a criação do 

precedente. 

Apesar de qualquer crítica, a criação de precedentes atenderia sobremaneira à 

Segurança Jurídica, especialmente porque, com o tempo, daria maior padrão a atuação do 

Ministério Público, o que faria com que o gestor de boa-fé tivesse uma maior capacidade de 

saber qual a conduta se espera dele. E ainda, por outro lado, ficaria mais fácil de identificar o 

gestor de má-fé, visto que, uma vez que ele tenha agido contra um precedente estabelecido, se 

tornaria mais fácil de caracterizar o dolo ou o erro grosseiro. 

Outro ponto relevante, além do benefício para a Segurança Jurídica, o precedente 

posto pode ser questionado e eventualmente alterado ou mesmo revogado, o que torna o 

instrumento mais estável, sem engessar o ordenamento jurídico. 

Portanto, entendo que, em decorrência do art. 30 da LINDB, a obrigação de se criar 

um sistema de precedentes dentro do Ministério Público é mandatória e não seria razoável que 

a principal instituição responsável pelo controle da Administração Pública, a instituição que 

deve servir de exemplo, deixasse de fazê-lo. 

  

 

 

 

 
174 BASTOS, Fabrício Rocha. Op. Cit., posição 6012-6022 
175 “Mais que isso, a formação do precedente é extraída da interpretação de uma situação casuística, da realidade. 
Cuida-se da consagração normativa do viés pragmático que deve nortear a interpretação de todos os dispositivos 
incluídos pela Lei n⁰ 13.655/2018. É dizer, enquanto o texto da lei, de rigor, veicula comandos genéricos e 
abstratos, o precedente é concreto, devendo se imiscuir nas especificidades da situação ocorrida na realidade. 
Disso decorre a força normativa e vinculante da interpretação jurídica (enactment force). Daí que a necessidade 
de estabilização das relações jurídicas vem atribuindo aos tribunais, cada vez mais, o papel de criadores do 
direito, valorizando o manejo dos precedentes. Em outras palavras, cada situação é confrontada com casos 
previamente decididos, de modo a verificar se são abordadas as mesmas questões fáticas e de direito.” 
(MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Op. Cit., p. 161) 
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5. CONCLUSÃO 

 

Ao longo presente trabalho, me dispus a analisar um caso concreto para investigar em 

que medida a atuação dos órgãos do Sistema de Controle podem desfiar a Segurança Jurídica. 

Tal tarefa se reveste de especial importância porque esse Sistema de Controle, que deve atuar 

como um protetor do Estado de Direito, para bem cumprir essa função, deve também ser um 

protetor da Segurança Jurídica. Como vimos, o Controle, a Segurança Jurídica e o Estado de 

Direito formam uma espécie de Tripé, onde na falta de um os outros dois não se sustentam. 

Durante a pesquisa feita, procurei responder a uma pergunta de natureza mais 

específica, que apresentava como questionamento se, caso houvesse a sobreposição de 

atuação dos órgãos do Sistema de Controle, a Segurança Jurídica ainda era preservada e outra 

de natureza mais geral, que questionava se realmente precisamos de mais controle, como 

diariamente se pede haja vista que, apesar do sistema já existente, os escândalos de corrupção 

continuam a acontecer. 

No que se refere a primeira pergunta, temos que quando a atuação dos órgãos do 

Sistema de Controle for sobreposta e divergente, rompe-se os paradigmas de previsibilidade e 

estabilidade que são elementos da Segurança Jurídica. Portanto, a Segurança Jurídica não se 

mantém. E isso acontece por determinadas razões. 

Inicialmente, temos que o Sistema de Controle nem sempre funciona como um 

sistema. O que temos é um apanhado de órgãos que funcionam de forma autônoma e 

independente, fiscalizando a Administração Pública e a si mesmos, quase sem accountability, 

sem coordenação ou diálogo institucional. Consequentemente, não seria razoável se esperar 

que a Segurança Jurídica seja preservada por um Sistema de Controle que assim funcione. 

De se notar que, no caso concreto, o Ministério Público e Tribunal de Contas, ambos 

do Estado do Rio Grande do Sul, atuaram sobre a mesma questão, o pagamento de décimo 

terceiro salário e terço constitucional de férias para Agentes Políticos, de forma 

diametralmente oposta, gerando enorme insegurança jurídica, que se agravou pelo fato de que 

o Ministério Público, internamente, agiu de forma dissonante, sem qualquer diálogo interno. 

Podemos concluir que existe a necessidade de um mínimo de diálogo institucional, 

não só entre os órgãos que compõem o Sistema de Controle, mas dentro do próprio Ministério 

Público. E falo em diálogo institucional por questões de pragmatismo, na medida em que se 

anseia por soluções, mesmo as que estejam dentro de uma espécie de reserva do possível, 
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visto que o ideal seria que existisse uma coordenação entre os diversos órgãos, mas isso 

demandaria uma maior alteração na estrutura do Sistema de Controle, possibilidade um tanto 

quanto remota uma vez que, num ambiente em que se demanda por mais controle, não me 

parece que vá acontecer. 

Além disso, temos que o Poder Judiciário também não atendeu a seu propósito como 

deveria, visto que, além da demora em apresentar uma solução para o questionamento posto, 

também falhou em estabilizar o processo enquanto não decidia. 

É claro que temos o problema envolvendo a morosidade na tramitação dos mais 

diversos processos, mas isso não pode servir de desculpa para que permaneçamos com um 

Sistema de Controle disfuncional. Precisamos sim, de um Sistema de Controle mais eficiente 

e efetivo, que atenda a seus objetivos ao invés de estar em constante luta por mais poder em 

decorrência de uma situação de competição institucional que, em minha opinião, foi criada 

por ser o caminho mais fácil para quem tem a obrigação de fiscalizar, além de restringir a 

ação dos órgãos do Sistema de Controle. Em outras palavras, o constante conflito faz com que 

o Sistema de Controle não fiscalize o que deveria. 

No que concerne a questão específica que envolve o Ministério Público, temos que 

não é razoável que uma instituição de tal importância possa agir de forma tão dissonante e que 

essa ação dissonante permaneça ao longo de tanto tempo, como no caso concreto apresentado, 

que tramitou pelo Poder Judiciário por mais de oito anos. 

A interpretação atualmente dada ao Princípio da Independência Funcional do 

Ministério Público se mostra ensejadora de insegurança jurídica e isso constitui outro 

problema. Entretanto, adotando novamente uma visão pragmática, temos que, mesmo 

mantendo a atual interpretação, temos agora o disposto no art. 30 da LINDB, que em minha 

opinião, deve ser mandatório também para o Ministério Público, que deve criar um sistema 

próprio de precedentes, que trará maior estabilidade e previsibilidade a atuação do Parquet, 

além de compatibilizar os princípios que regem a instituição. 

Aliás, conforme foi visto, alguns passos já foram dados no sentido de se mitigar os 

efeitos da atuação disfuncional do Sistema de Controle para a Segurança Jurídica. Todavia, a 

aplicação dos novos dispositivos, como os previstos na LINDB, devem ser cobrados pela 

sociedade para que efetivamente tragam os benefícios necessários, o que preocupa, já que 

nossa sociedade ainda não desenvolveu a cultura da Segurança Jurídica, condição que deve 

existir para que, inclusive, o controle deixe de ser visto como um fim em si mesmo. 
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Portanto, como já citei, tem-se um Sistema de Controle que muitas vezes não funciona 

como sistema. E pior, talvez devido a própria competição institucional estabelecida, temos 

que o Sistema de Controle não está alcançando seus objetivos, em especial o de garantir a 

Segurança Jurídica, o que é essencial para a manutenção do Estado de Direito, o que leva a 

resposta da primeira pergunta proposta. 

Quanto a segunda pergunta proposta, também entendo que se demonstrou que não 

precisamos de mais controle, mas sim de um controle mais organizado, eficiente e efetivo, 

que possa preservar o administrador de boa-fé, que seja capaz de atender seus objetivos e de 

atender ao que espera uma sociedade cansada de corrupção. 
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ANEXO 

 

Lista de processos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul cujos pareceres do 

MPC e as decisões foram analisados: 

 

1) 005516-02.00/17-0 26) 000568-02.00/09-7 

2) 007175-02.00/14-5 27) 005332-02.00/09-5 

3) 009439-02.00/13-0 28) 007036-02.00/08-8 

4) 004423-02.00/12-7 29) 007515-02.00/07-4 

5) 003539-02.00/12-6 30) 000868-02.00/09-1 

6) 007026-02.00/11-6 31) 008084-02.00/08-9 

7) 000566-02.00/09-1 32) 007889-02.00/08-0 

8) 006281-02.00/10-4 33) 008099-02.00/08-4 

9) 009241-02.00/11-7 34) 005330-02.00/07-3 

10) 006682-02.00/10-0 35) 008646-02.00/07-8 

11) 004662-02.00/12-8 36) 005502-02.00/08-8 

12) 000679-02.00/09-0 37) 011495-02.00/07-3 

13) 005125-02.00/12-5 38) 008909-02.00/07-3 

14) 007610-02.00/11-7 39) 006281-02.00/07-4 

15) 007000-02.00/10-8 40) 006275-02.00/07-3 

16) 009438-02.00/09-9 41) 005060-02.00/07-4 

17) 001260-02.00/10-1 42) 004170-02.00/07-7 

18) 001649-02.00/11-3 43) 000267-02.00/07-3 

19) 001581-02.00/09-9 44) 004326-02.00/07-0 

20) 003614-02.00/09-7 45) 011702-02.00/05-7 

21) 009008-02.00/09-0 46) 010567-02.00/05-8 

22) 004960-02.00/09-7 47) 010363-02.00/05-0 

23) 001177-02.00/09-0 48) 010067-02.00/05-7 

24) 004639-02.00/09-1 49) 005743-02.00/05-0 

25) 003243-02.00/09-7 50) 008619-02.00/11-9 

 


