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1. A Legitimidade do Estado Moderno 

A questão da legitimidade vem se colocando com particular intensidade entre 
nós a partir da redemocratização plena levada a efeito pela Constituição de 1988. 

Dessa afirmativa não se deve concluir que antes o problema não tivesse impor
tância ou nio fosse discutido. Só que o seu conceito derivava de duas posições bási
cas e antagônicas, ambü de cunho positivista, que serviam para justificar o próprio 
autoritarismo e que empolgaram o nosso direito público nas últimas décadas. De um 
lado a concepção de Max Weber, que pretendia chegar à legitimidade pela via empíri
ca e não normativamente, passando dos problemas da eficácia formal do poder para 
o da dominação - racional (= legal), tradicional ou carismática - na qual prepon
dera o aspecto de obediência espontânea e de crença na legitimidade. I De outra parte 
a doutrina de Kelsen, que procurava superar as "ideologias da legitimidade" identi
ficando o Estado com o Direito, entendido como ordenamento coercitivo da conduta 
humana, sobre o qual a moral e a justiça nada têm a dizer,2 com o que restringia 
o principio da legitimidade à questão da competência dos órgãos ou da validade da 
norma, sempre dependentes de uma norma superior do ordenamento. 3 

A Constituição de 1988, que contém inúmeros defeitos, possui pelo menos a gran
. de virtude de declarar com clareza os direitos fundamentais e de proclamar princi-

- Professor de Din:ito FJIWlCCiro na UERJ e na UGF. 
I EcollomÚl y SociedIld. México, Fundo de Cultura Economica, 1964, p. 170. 
2 RIiM R«htsleJw. Wien, Verlq Franz Deuticlce, 1967, p. 320. 
3 Ibid., p. 280. 

R. Dir. Adm., Rio de Janeiro, 194:31-45, out./dez. 1993 



pios como os da moralidade e da legitimidade. Com isso abriu novas perspectivas 
para a reflexão jurídica, que começa a se afastar da idéia de uma legitimidade apoia
da na norma ou no fato social para buscá-Ia nos próprios valores. 

De feito. a legitimidade do Estado moderno tem que ser vista sobretudo a partir 
do equiUbrio e harmonia entre valores e prindpios jurídicos afIrmados por consenso. 
A aceitação da norma e a obediência ao seu comando, que afmal de contas sinteti
zam a própria legitimidade, resultam do acordo social a respeito da sua adequação 
a valores éticos e prindpios de direitos em permanente interação. Diogo de Figueire
do Moreira Neto, que vem examinando com profIciência o tema da legitimidade e 
da moralidade, diz que a substância da legitimidade "está na axiologia que suporta 
um sistema juspoIítico; o conjunto de valores que, aceitos, é capaz de gerar um onÍ
modo poder social que, até certo ponto, poderá minimizar o exercício de sua expres
são física - o poder".4 

2. O 1Tibunol de Contas e a legitimidade na Constituição de 1988 

A Constituição Financeira, que abrange as normas sobre o crédito público e o 
orçamento (arts. 163-169) e sobre a fIScalização contábil, fmanceira e orçamentária 
(arts. 70-75), é um subsistema elaborado em estrita consonância com os avanços do 
constitucionalismo de nações mais desenvolvidas e plenamente ajustado à moderni
dade. 

This observações valem inclusive para as normas sobre o nibunal de Contas. As 
Constituições da Alemanha (1949, reformulada em 1967 e 1969), da Itália (1947) e 
da Espanha (1978) já haviam trazido inúmeros aperfeiçoamentos no campo do con
trole de contas. Na década de 80 foram introduzidas modifIcações substanciais nas 
legislações de vários países (Suécia, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos, Canadá) e ainda 
continua, em outros, a discussão sobre a necessidade de reforma.5 A perspectiva ofe
recida pelo direito comparado toma-se, pois, relevante para o exame do novo papel 
da Corte de Contas.6 

No texto de 1988 surge a novidade do controle da "legalidade, economicidade 
e legitimidade". As Constituições anteriores se referiam, apenas incidentalmente, ao 
controle da legalidade. Agora o nibunal de Contas estende a sua ação também à eco
nomicidade e à legitimidade. Diz o art. 70: 

"A fIscalização contábil, fmanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legiti
midade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exerci
da pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder." 

O dispositivo encontrou uma primeira inspiraÇão no art. 114 da Constituição de 
Bonn: 

4 Legitimidode e Discricionoriedl1de. Rio de Janeiro, Forc:nse. 1989, p. S. 
5 Cf. WDER, K1aus. "Bedarf es eine Reform des staatlicben Rechnungwesens in der Bundesrepublik 
Deutschland?" Die Offentliche Verwaltung 42 (23): 1005, 1989. 
6 Cf. lORRES, Ricardo Lobo. "A Nova Constituição Fmanc:eira". In: MERCADANTE, Paulo (coord.). 
Constituição de 1988: O Avanço do Retrocesso. Rio de Janeiro, Rio Fundo Ed., 1990, p. 118. 
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"2. O 1Hbunal Federal de Contas, cujos membros possuem a independência ju
dicial, controlará as contas assim como a economicidade e a legalidade da gestão 
orçamentária e econômica.1 

Aproxima-se, também, da Constituição da Itália: 
"Art. 100 - O 1Hbunal de Contas (Corte dei Conti) aerce o controle preventi

vo quanto à legitimidade dos atos do Governo, como também sobre a aatidão do 
balanço do Estado!' 

1em pontos de contato, igualmente, com o art. 31 da Constituição da Espanha: 
"2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públi

cos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y econo-
mia." 

A norma do art. 70 da Constituição Federal de 1988 distingue entre a fiscaliza
ção formal (legalidade) e a material (economicidade), sintetizadas no controle da mo
ralidade (legitimidade), isto é, estabelece o controle atemo sobre a validade formal, 
a eficácia e o fundamento da execução orçamentária. Mas o controle da legalidade 
não se aaure na fiscalização formal, senão que se consubstancia no próprio controle 
das garantias normativas ou da segurança dos direitos fundamentais; o da economi
cidade tem sobretudo o objetivo de garantir a justiça e o direito fundamental à igual
dade dos cidadãos; o da legitimidade entende com a própria fundamentação ética 
da atividade fmanceira. De modo que o estudo sobre o papel institucional do 1Hbu
nal de Contas deve se iniciar necessariamente pelo aame do relacionamento entre 
as fmanças públicas e os direitos fundamentais. 

3. O controle das finanças públicas e os direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais - ou direitos da liberdade, ou direitos humanos -
são aqueles inerentes à pessoa humana, inalienáveis e imprescntíveis, dotados de efi
cácia contra terceiros e que estão declarados, em enumeração não aaustiva, no art. 
S~ da Constituição de 1988. 1àis direitos, neste fmal do século XX, não mais se res
tringem aos individuais, senão que podem compreender também os coletivos, os tran
sindividuais e os difusos, que pertencem a pessoas ligadas por interesses comuns ou 
por circunstâncias de fato.8 

Os direitos fundamentais têm uma relação profunda e essencial com as fmanças 
públicas. Dependem, para a sua integridade e defesa, da saúde e do equilíbrio da ati
vidade fmanceira do Estado, ao mesmo tempo em que lhe fornecem o fundamento 
da legalidade e da legitimidade. Os direitos fundamentais se relacionam com os di
versos aspectos das fmanças públicas. 

1 "Der Bundesm:bnuphof, desscn Mitglieder ric:hterücbe Unabbin8Ígkcit besitzen, prüft die Recbnung 
sowie die WiItac:baftlic:ht und Ordnllngsmiisaigkeit der Hausbalts - und Wirtsc:haftsführ." 
8 BARBOSA MOREIItA, José Carlos. ''A l.egitimaçio para a Defesa dos Intaessea Difusos no Direito 
Brasileiro". RetlistII Formse %76: I, 1981, define os interaaes difusos: "NIa pertencem a uma pessoa isola
da, nem a um grupo nitidamalte delimitado de pessoas, ••• mas a uma série indeterminada - e, ao menos 
para efeitoll prttic:os, ele difIcil ou impossíwl determinaçIo -; cujos membros nIo se ligam necessaria
mente por vfDcuIo juridic:o definido"; "referem-se a um bem (latisaimum aensu) indivisf\'d. no sentido 
de insuscetf~ de divisA0 (mesmo ideal) em qu01as atribuMis individualmente a cada qual dos inteRssados." 
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Assim é que o tributo, categoria básica da receita do Estado de Direito, é o preço 
da liberdade, preço que o cidadão paga para ver garantidos os seus direitos e para 
se distanciar do Leviatã, deixando de lhe entregar serviços pessoais. Por outro lado, 
o tributo nasce no espaço aberto pela autolimitação da liberdade, por incidir sobre 
a riqueza produzida pela liberdade de iniciativa (art. S~, XIII, da Constituição Fede
ral) ou sobre o próprio direito de propriedade, observada a sua função social (art. 
S~, XXII e XXIII, CF). lbda a temática das isenções e dos incentivos fiscais afeta 
os direitos fundamentais, tendo em vista que o benefício concedido a alguns é sem
pre suportado pelos outros cidadãos. 

Os bens públicos, por seu turno, estão inteiramente vinculados aos direitos fun
damentais. O domínio eminente, sendo emanação da soberania do Estado e, conse
guintemente, do povo, é pré-constitucional,9 da mesma forma que o domínio priva
do. Embora só o patrimônio privado conste do catálogo dos direitos fundamentais 
(art. S~, XXII, C F), também o patrimônio público ganha dimensão constitucional, 
uma vez que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato que lhe seja lesivo (art. S~, LXXIII, C F); os bens patrimoniais do Esta
do, mesmo os disponíveis, estão afetados pela "evidência pública" e constituem "di
reito ou interesse legítimo a favor de terceiros", o que toma difícil distingui-los dos 
bens comuns e coletivos. 10 

O meio ambiente também participa do rol dos direitos fundamentais. O direito 
da natureza é expressão moderna do direito natural, que pertence indistintamente a 
todos os homens, pois que os rios e as florestas não possuem direitos em nome pró
prio. A pessoa humana é que tem o direito inalienável de viver em meio ambiente 
sadio e de ver por todos respeitada a natureza que a cerca. 11 A Constituição Federal 
autoriza também a ação popular para anular ato lesivo ao meio ambiente (art. S~, 
LXIII). Mas, mesmo nos países em que a Constituição omite as referências aos direi
tos ecológicos, têm eles implicitamente natureza constitucional.12 

O dinheiro e a moeda colocada em circulação monopolisticamente pelo Estado 
são instrumentos essenciais para o exercício da liberdade. Por seu intermédio é que 
o homem amplia o horizonte de sua ação ou de sua comunicação na sociedade. O 
publicista alemão lOaus Vogel observa: 

"Duas funções do dinheiro devem ser salientadas: 1 - o dinheiro amplia as al
ternativas da ação individual (a liberdade); 2 - o dinheiro abre ou amplia a possibili
dade de atuar sobre a vontade do outro (o poder - die Macht)".13 

O sociólogo do direito NikIas Lnhman, após dizer que o dinheiro (dos Ge/d) possui 
a estrutura e a função de uma linguagem, pois "é um símbolo genérico que permite 

9 MOREIRA NEro, Diogo de FIgUeiredo. Ou:so de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, ForenSe, 1989, 
p.277. 
lO GIANNINI, M.S. Diritto Pubblico dell'F.conomill. Bologna, 11 Mulino, 1m, p. 84. 
11 Cf. RYFFEL, Hans. "Philosopbische Wurzeln der Menschenrechte". Atrhill /iú R«hts - UM Soziol
philosoplrie 70 (3): 413, 1984; MULLER, J. P. Zur Sog. Subjektiv - und Objektivrechtlichen Bedeutung 
der Grundrechte". Der SÚltlt 29 (1): 43, 1990. 
12 HEINZ, K. "Eigenrechte der Natur". Der SÚltlt 29 (3): 423, 1990 faz daivar um "mfnimo existencial 
ecológico" (õkologlsclrG Existswninimum) dos arts. 2~, 1 e 2 e 14 da CoDStituiçlo de Bonn, que garan
tem os direitos ao livre desenYolvimento da persoualidade, 1 vida, à segurança corporal e 1 propriedade. 
13 "Der Fmanz - und Steuerstaat." In: ISENSEEIKIRCHHOF (org.) HlIIIIlbuch des StQfltsrechts. Hei
delberg, C.F. Müller, 1987, v. I, p. 1.1S6. 

34 



a comunicação conducente à satisfação das necessidades", conclui que ocupa ele um 
lugar aberto para os direitos fundamentais. 14 

1àmbém os gastos públicos estio inteiramente voltados para os direitos huma
nos. O serviço público, fmanciado com o dinheiro do Estado, neles encontra o seu 
fundamento e a sua fmalidade. As prestações positivas do Estado para a segurança 
dos direitos fundamentais, que compõem o stotus positivus libertatis, bem como a 
garantia do mínimo existencial, representada pelas prestações no campo da educa
ção, saúde e assistência social e até a proteção dos direitos difusos, como acontece 
com o meio ambiente e os bens culturais, demandam o aporte de recursos públicos 
substanciais. 

De modo que as fmanças públicas, em todas as suas dimensões - tributária, 
patrimonial, monetária, orçamentária, promocional etc. -, encontram-se em perma
nente e íntimo contato com os direitos fundamentais. 

Cabendo ao nibunal de Contas, de acordo com o art. 70 da Constituição Fede
ral, a fIScalização contábil, fmanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legiti
midllde e economicidade, segue-se que passa ele a exercer papel de suma importância 
no controle das garantias normativas ou principiológicas da liberdade, ou seja, no 
controle da segurança dos direitos fundamentais. 

4. O controle da legalidade 

O controle da validade formal se concentra sobre a legalidade dos atos e opera~ 
ções necessárias à execuÇão do orçamento. Mas não se esgota na legalidade estrita, 
na mera adequação do ato à lei formal, senão que tem por fmalidade preservar a 
própria segurança jurldico. que é um dos valores fundamentais do direito, ao lado 
dajustiça. com a qual deve estar em permanente harmonia. Conseguintemente, o con
trole se estende aos demais principios derivados da idéia de segurança dos direitos 
fundamentais, como sejam a tipicidade, a transparência tributária e orçamentária, 
proibição de vinculação de receita, a irretroatividade, a anualidade, a anterioridade 
etc., que todos também são corolários do principio maior da legalidade.15 A segu
rança jurídica e os principios dela emanados, portanto, compõem o quadro das ga
rantias normativas dos direitos fundamentais. 16 

Assim sendo, o controle da legalidade implica, em uma primeira acepção, o exa
me da adequação da gestão fmanceira ao orçamento e às leis materiais dos tributos 
e da despesa pública, o que compreende inclusive o controle dos atos normativos da 
Administração. 

14 Gl'Il1Idr«hte ais InstilUtion. Berlin, Duncter 01: Humblot, 1986, p. 119 e 126. 
15 A CoDStituiçlo alemA usa a palavra Ortlnungsnrii.ukelt (= adequaçlo ao ordenamento), IIUÚS abran
gente que ~kelt (= adequaçlo llei) ou leplidade (LegaJitlit) - d. KAREHNEIC, Helmut. 
"Zur Neufassuna des Artikds 114 des GnJllcllf""'UCS"" DIe 0/fenI1icM ~1IuJg. 1977, p. 148. 
16 PEREZ W1\io, A. Los Detr:t:hos ~ Madrid, 1ecDos. 1988, p. fí6, c:bep a iDdicar trea gran
des blocos de prantias constituc:ionaU dos direitos flmdamentais: normativas, institudonaU e jurisdido
naU. Cf. tb. NOVELLI, Nvio Bauer. "Segurança dos Direitos Individuais e Th"butaçlo". RnistJz ,. Di
mto 7Hbutdrio lS/26: 162, 1983. 
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Abrange, também, o exame formal das contas, seus aspectos de certeza, exatidão 
e correção de números e cálculos. 

O controle da legalidade implica ainda o da superlegalidade, ou seja, o da cons
titucionalidade das leis e atos administrativos. A matéria sempre foi controvertida 
no direito brasileirol7 e merece exame cuidadoso. A inconstitucionalidade das leis in 
abstracto não a decretam o lIibunal de Contas nem os órgãos de controle externo 
ou interno, pois que, além de não exercerem função jurisdicional, limitam-se a apre
ciar casos concretos. Mas a inconstitucionalidade dos atos administrativos pode ser 
reconhecida in casu pelos órgãos encarregados do controle, que se negarão a aprová
los ou a dar quitação aos responsáveis, alinhando-se com a lei e a Constituição.18 Se 
a inconstitucionalidade da lei não a declaram nem o lIibunal de Contas nem os de
mais órgãos fiscalizadores, por lhes falecer a competência jurisdicional, podem e de
vem, contudo, propor ao Congresso a sua revogação. A declaração incidental da in
constitucionalidade tomou-se evidente no texto de 1988, mercê da possibilidade de 
controle da legitimidade. 

5. O controle da economicidade 

O controle da economicidade entende com o exame e fiscalização material da 
execução orçamentária, em contraponto com o formal, que é o da legalidade. Apare
ce pela primeira vez na Constituição do Brasil, embora já fosse reclamado há muito 
tempo pela doutrina.19 A Constituição alemã (art. 114, 2) utiliza o termo Wirtsclif
tlichkeit. que se traduz exatamente por economicidade. O conceito de economicida
de, originário da liguagem dos economistas, corresponde, no discurso jurídico, ao 
de justiça. 20 

Controle da economicidade significa controle da eficiência na gestão financeira 
e na execução orçamentária, consubstanciada na minimização de custos e gastos pú-

17 Os defensores da possibilidade de o 1libunal de Contas decretar a inconstitucionalidade das leis 
e atos administrativos partem em gerai da premissa de que aquele órgão c:xen:e função jurisdicional: 
PONTES DE MIRANDA. Comentdrios a Constituição de 1967. com a Emendo n~ I, de 1969. Rio 
de Janeiro, Forense, 1970, v. 3, p. 249; CAVALCANTI, Themistocles Brandão. "O 1libunal de Contas. 
Órgão Constitucional. Funções Próprias e Funções Delegadas". Revisúl de Direito Administrativo 109: 
8, 1972: "Exerce o 1libunal de Contas o controle da constitucionalidade usando apenas da t~ca 
da interpretação que conduz à valorização da lei maior... Nlo pode. entretanto, anular o ato, nem 
anular a lei, mas apenas deiDr de aplicá-la por inconstitucional". ANHAIA MELLO, José Luiz. Da 
CompetindQ do 7Hbunal de Contas pam Negar Aplicoção a Leis Inconstitucionais. São Paulo, Saraiva, 
1965, p. 17. A posição contrária, fundada na natureza meramente administrativa do controle do 1libunal 
de Contas, defende-a BUZAID, Alfredo. "O 1libunal de Contas no Brasil". Revisúl da Faculdade de 
Direito de São Paulo 62-58. 
18 Cf. MAUNZ, Th. In: DURIG, HERZOG, SCHOLZ - Grundges6Zo Kommentar. München, C. H. 
8eck, 1987, art. 114, nota 47; AMATUCCI, Andrea. L'Ordintlmento Giuridico Finanzillrio. Napoli, Jave
ne Ed., 1980, p. 167. 
19 C. LYRA FILHO. Joio. "O Controle Público e suas Alternativas". Revisto do 7Hbunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro 12: 44, 1981; SILVA, José Afonso. Orçomento Progl'tl1flll no BfrlSiL São Paulo, 
Ed. Revista dos 1libunais, 1973, p. 356. 
20 Cf. VOGEL, KIaus. "Verfassungsrechtliche Grenzen der õffentlichen FinanzIrontrolle". Deutsches Ver
waltungsublatt 1970, p. 196. 
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blicos e na maximiMção da receita e da arrecadaçãO.21 1hmscende o mero controle 
da economia de gastos, entendida como aperto ou diminuição de despesa, pois abrange 
também a receita, na qual aparece como efetividade na realização das entradas orça
mentárias. É sobretudo, a justa adequação e equilíbrio entre as duas vertentes das 
fInanças públicas.22 O controle da economicidade, relevante no direito constitucio
nal moderno, em que o orçamento está cada vez mais ligado ao programa econômi
co, inspira-se no principio do custolbeneficio, subordinado à idéia de justiça, que 
deve prevalecer no fornecimento de bens e serviços públicos.23 Com efeito, o princi
pio do custo/beneficio signifIca que deve haver adequação entre receita e despesa, 
de modo que o cidadão não seja obrigado a fazer maior sacrificio e pagar mais im
postos para obter bens e serviços que estão disponíveis no mercado a menor preço;14 
as correntes teóricas americanas da New Public Fintlnce e da Public Choice vêm de
senvolvendo esses aspectos, que se projetaram para o tema do controle de contas.25 

Economicidade é principio constitucional vazio, como acontece também com a 
igualdade. Enuncia a necessidade de adequação e equilíbrio entre o mínimo de des
pesa e o máximo de receita, nas melhores condições possf\'cis. Não passa de enuncia
do formal, porque não traz em si qualquer conteúdo ou determinação material, em
bora tenha por objetivo o controle dos aspectos materiais da execução orçamentária. 
O jurista alemão Hans Herbert von Amim, num livro dos mais completos e profun
dos sobre o assunto, intitulado Wirtscluiftlichlceit ais Rectsprinz,ip (Economicidade 
como Principio Jurídico), recusa-lhe o stotus de principio de direito, preferindo apelidá-

21 Cf. JOÃO LYRA FILHO, op. dt.. p. 44: ..... a economic:idade refletida no mérito dos custos contabili
zados e dos resultados balanceados"; STERN, ICIaus. Das SItMJtsm:hI_ ~ DaItschIIl1uJ.. 
Mündlen, C. H. Beck, 1980, formula o prinápio da economic:idade (W'rrtscluQtlicltUitsprinzip) de duas 
maneiIas: permite alcançar os melhores resultados possfw:is com certos meios ou determinado resultado 
com os menores custos possfw:is"; SCHUPPERI', Gunnar F. "Die Stcuenma eles Verwaltunphandelns 
durch Hausbaltsrec:ht UD HaUlbaltskontrolle". ~Ifontlidrungen _ HniIJingIUr _ ~ SúItlts-
~ 42: 2S9, 1984; HALLElt, Heinz. ''Einige OberJeaUnacn mr aktuelIen und künftiaen Bedeu
tUD8 der W'Jrtscbaftlic:bb". /àtscIuift fiU Sch4for. 1975, p. 2S9; ICISJCEIt, Gunter. "Sichenmg 
WIl W'u1schaftlichteit und Sparsamkdt durch clen Rechnuashof". New.JuristicM WochencJuift 1983, p. 
2.168, fala em principio de muimizaçlo de beneficios (NII~ e minimizaçlo de cus
tos (~); ARNIM, H. H. wn. "Gnmdproblcme der YlIIIlJIZkontrolle". DaIIscIws Yer
woltungsbllltt. 1983, p. 664, refere-se ao equillbrio entre o MtDCinulIprinzip referido à receita, e o MIIIinuJI
prinzip. no que tange à despesa; GREIFELD, A. Der R«hmmgshof ais W"l11JIcIuútlic~ MÜD
chen, C. H. Beck, 1981, p. 8, defme: "Maximizar o beneficio por custo constante e minimizar O custo 
por beneffc::io constante." 
22 A Jeajs1açlo aleml acresc:eotou ao controle da economicidade (W"utsc/uiftlichJceit), prwisto na Consti
tuiçIo, o da economia (Sparstzmlceit); STERN, op. cit., p. 438, esclarece que o conceito de Sparsam/a!it, 
que ~ de minimizaçlo de custo (Al4fwandmillimimurg), estt embutido no de W'utsc/uiftlichUit, que com
preende resultado e custo (Ergebnis uM AI4fwand). Cf. tb. KAREHNKE, op. cit., p. 153, KISICER, op. 
cit., P. 2.168. A Constituiçio da Espanha só se refere à economia dos pstos. 
23 Cf. STERN, op. cit., p. 1.2Sl; A. AMATUCCI, "Le Intcnenc:i6n de la Norma Financ:ic:ra en la Ec0-
nomia: Perf"lles Constitucionales." In - e outros. &ia Estudios sobre Dm!cho ConstituciolUll e llllemll
ciolUll 7HbIItdrio. Madrid, Ed. Daecho Financeiro, 1980, p. 33. 
14 BRENNAN, Geot'fRy .t BUCHANAN, James. "1be I.oaic of 'lU Limita: AItemati~ Constitutional 
Constraints on the Powa' to 1àx." NatiolUll 71a J0IIT1UIl32 (2): 14, 1979: ''A questIo constitucional cen
tral para cada cidadlo pode la' assim enunciada: como cada um pode obter o beneficio pelo fornec:imento 
de bens públicos (pubIic gooda) sem se expor a pande cçloraçlo pelo gcMI1lO - cçloraçlo sob a forma 
de caqa tn'butúia desastrosamente excessiva (di.ftIst1ouslyax:essive ttDC 1ntrdeIrs) e c:orresponclentemente 
excessiva oferta de bens públicos." 
~ Cf. MUSGRAVE, RicbanI A. "Cost-Bendit Analysis and lhe 1beory of Publk: YIDIIlCe." In: LAYARD, 
R.. (Coord.). Cost-&m:fit AIUIlysis. London, P'aI&uin Books, 1981, p. 1m; STERN, op. dt.. p. XIX. 
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la de "norma fundamental de economicidade" (Wirtscluiftlichkeitsgrundsatz), 
caracterizando-a como um "preceito de otimização" (Optimierungsgebot), tendo em 
vista que não diz "o que deve ser otimizado, senão apenas que deve ser otimizado".26. 

O princípio da economicidade carece de leitura conjunta com outras novidades 
introduzidas na fIscalização contábil, fmanceira e orçamentária, especialmente a que 
se refere à aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Ficou aberta a possibili
dade de o nibunal de Contas controlar, sob o ponto de vista da economicidade, to
dos os incentivos fIscais e fmanceiros concedidos na vertente da receita (ISenções, cré
ditos fIscais, deduções, abatimento, reduções de alíquota etc.) ou da despesa pública 
(restituição de tributos, subvenções, subsídios). O assunto reveste-se da maior impor
tância, pois houve nos últimos anos o abuso na concessão de incentivos, camuflados 
ou não, com reflexos negativos sobre as fmanças públicas e a economia do País. O 
controle da economicidade, no que tange aos incentivos, consistirá no exame da ade
quação entre os fms almejados pela lei concessiva e o resultado efetivamente alcança
do, entre o custo para o 'lesauro com as renúncias de receitas e com os gastos tributá
rios e o beneficio social e econômico realmente produzido. Sabe-se da perversidade 
dos incentivos concedidos no Brasil nos últimos anos, alguns em franca contradição 
com os interesses ecológicos, econômicos e regionais, o que vem fazendo com que 
o Congresso reoriente as concessões e lhes diminua o número, a exemplo, aliás, do 
que ocorre em outras nações. 'ri Sabe-se, também, que os privilégios fInanceiros, além 
da perversidade ínsita na maior parte das leis que os concederam, foram pessima
mente administrados, favorecendo a corrupção e o desvio de dinheiro público. De 
modo que se toma verdadeiramente importante o aperfeiçoamento do controle da 
economicidade das subvenções e das renúncias de receita. O nibunal de Contas da 
União, aliás, já vem exercitando a competência que lhe atribuiu a Constituição Fede
ral, controlando com maior rigor os incentivos.28 

A economicidade, que adquire voz constitucional no capítulo do controle (art. 
70), é, embora lá esteja implícita, um dos mais importantes princípios do orçamento 
público.29 Na Constituição da Espanha chega a aparecer na Declaração de Direitos 
e Deveres do Cidadão (art. 31, 2). Na Alemanha a Lei do Orçamento Federal (BHO), 
de 1969, diz, no art. 7~, que: "I. Devem ser observados na elaboração e na execução 
do orçamento os princípios da economia de (Wirtscluiftlichkeit) e da economia (Spar
samkeit). 2. Devem ser realizados exames segundo o custolbeneficio (Nutzen-Kosten
Untersuchungen) das medidas com a significação financeira relevante"; o regulamento 
daquela lei, baixado em 1973 (Vorlihifige Verwaltungsvorschrijten zur Bundeshaus 

26 Berlim, Duncker &: Humblot, 1988, p. 37. 
'ri A doutrina gennAnica defende a "demoliçlo dos incentiws rISCais" (AbbGu 11011 ~
geri) cf. TIPKE, Klaus. "Ober ~ -Abbautbeoreâscb Üba'Iegunaen." Fi1umz-RJotdscIrou 
1989, p. 186. 
28 Cf. SOUZA, Luciano 8nUJdIo Al~ de. "A Constituiçio de 1988 e o 'DibUDal de Cootas da UniIo." 
Revisúlde Direito AcIministrativo 175: 40, 1989. "Mat6ria que já wm merecendo espec:ial atençIo do Cor
po Deliberati\'O é o aprimoramento dos mecanismos destinados a propiciar uma melhor e mais abalizada 
avaliaçlo dos sistemas de incentivos rucais, consubstanc:iados nos Fundos de IJMStimentos Regionais e 
Setoriais - Finor, Finam, Fiet, Os resultados das auditorias programüicas realizadas constituíram wrda
deiro diagnóstico. Re\'daram distorç6es abusos e irregularidades resultantes, em boa parte, da precarieda
de e morosidade dos instrumentos de açIo fiscal." Cf. tb. "nt"bUDal de Cootas. Controle e Economicida
de. Auditoria Operacional." Revisúl de Dimto AdministraIi1IO 117: 109-120, 1989. 
29 Cf. BADURA, Peter. StiMItsrecIrt. Münc:hen, C.H. Bedt, 1986, p. 544. 
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haltordnung Vorlage - VV-BHO). defme a economicidade como "a relação favorá
vel entre os meios e os fms. que consiste em obter um certo resultado com a menor 
utilização de meios possíveis ou o melhor resultado possível com a utilização de cer
tos meios".30 

6. O controle da legitimidade 

o controle da legitimidade é o que se exerce sobre a legalidade e a economicida
de da execução fmanceira e orçamentária. As finanças públicas no Estado Social de 
Direito. que, ao contrário do Estado Guarda-Noturno ou do Estado Liberal do sécu
lo passado. tem a sua dimensão intervencionista e assistencialista. não se abre apenas 
para a tomada de contas ou para o exame formal da legalidade, senão que exige tam
bém o controle de gestão. a análise de resultados e a apreciação da justiça e do cus
tolbenefício. a ver se o cidadão realmente obtém a contrapartida do seu sacrifício 
econômico.31 

O aspecto da legitimidade, por conseguinte, engloba os principios constitucio
nais orçamentários e fmanceiros. derivados da idéia de segurança jurídica ou de jus
tiça. que simultaneamente são principios informativos do controle. A análise do exa
to cumprimento do princípio da capacidade contributiva, que manda cobrar impos
tos de acordo com a situação de riqueza de cada um. do principio da redistribuição 
de rendas. que proclama a necessidade da justiça redistributiva, do principio do equi
l!brio financeiro. que postula a adequação entre receita e despesa para a superação 
das crises provocadas pelo endividamento público. por exemplo. participam do con
trole de legitimidade. 32 

O controle da legitimidade, que é da própria moralidade, 33 só agora se positi
vou na Constituição. mas já era reclamado há muito pelos juristas brasileiros.34 

30 "Die güustipte Zwec:k-Mittcl- Relation bestchtdarin, dass entweder em hc!stjmmtes Erpbnis mit mõ
a1icbst gerin&en Einsatz wn MitteIn oder mit einem bestimmten Einsatz wn Mitteln das bestm6aliche Er
pbJÜs erzieIt wint." 
31 Cf. VILAÇA, Man:os Vuúc:ios. "Contas Públicas e Desc:entraIizaç' Jornal do Brasil de 30.5.88: "A 
legitimidade formal das ações do lavemo 6 sua conformidade A lei. A legitimidade substantiva envolve 
o bom uso dos recursos pt1bIic:os, bom uso sipific:ando, ao mesmo tempo. o seu emPl'ClO socialmente 
desejado, tecDic:amente factível e economicamente eficiente. A legitimidade substantiva, em suma, mede
se na escala elos resultados." ICAREHNKE, op. cit.. p. ISS; AMATUCCI, "La IntenenciÓll de la Norma 
Ymanc:iera", cit., p. 33; A. FANLO LORAS. "Rdac:iones dei 'IhDunal de CUentas con las Cortes Genera
la." In: l.Il om. GeIrmJI& Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1987, v. 2, p. 987. 
32 Cf. ALBll'I'ANA, Cesar. "Pró.". In: S. Femandcz-VlCtorio y Campos. EI CoIllrOl ExI6no de kI 
Al:tiYidIId FüuIncimJ de kI AdmiIti.ftnIci6n PIlbIktL Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977, p. XIII; 
ESCRIBANO LOPES, FranciJco. P15Supwsto tkI Ertotlo y Constillldón. Madrid, Instituto de Estudios 
Yucales, 1981, p. 328. 
33 Cf. MI1UMONDE, A. P. l.Il Cour da Compt& Paris, SiMy, 1947, p. 8; CAIO TÁCrro. "A Morali
dade Adminisbativa e a Nova Lei do 'IhDunal de Contas da Unilo." RnisúJ de Direito At:lministnltiY 
190: 4S-S3. 1992. 
34 SBABRA FAGUNDES, Mi&ueI. "Reformas Bssenc:iais ao Aperfeiçoamento das Instituições PoIftic:as 
Brasileiras." Rnistllde Dimto AtlministIrltiYo 43: 12, 19S6: "O controle de contas, como hoje se emte, 
6 pmamente formal, o que vale dizer, nada sipific:a com reIaçIo A legitimidade e moralidade da aplic:açlo 
das dotaç6es orçamentúias. Resulta apenas no c:oonestamento de tudo quando se faz." 
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Indubitável que a novidade constitucional do controle do aspecto da legitimida
de significa a abertura para a política. Entenda-se: não para a política partidária nem 
para a pura atividade política ou discricionária, mas para a política fiscal, fmanceira 
e econômica. O intervencionismo e a ampliação do papel do Estado atual acarretam 
a necessidade das decisões políticas, da implementação de políticas e o aperfeiçoa
mento da política do bem-estar (public policy, public purpose), seja na via da elabo
ração dos planos e do orçamento, seja no momento posterior do controle de sua exe
cução, que não pode deixar de ser político, finalistico, valorativo e balizado constitu
cionalmente pelos princípios fmanceiros. 35 O aspecto político do controle se esten
de também ao nibunal de Contas, que, sobre exercer fISCalização idêntica à do Con
gresso quando à legalidade e economicidade da gestão financeira, precisa dotar as 
suas decisões do mesmo conteúdo e extensão dos atos administrativos que contro
la,36 sem todavia, substituir as decisões da política econômica pelas suas preferên
cias.37 Há que se distinguir entre o controle dos objetivos das decisões políticas, ve
dado à Corte de Contas, e o controle das contas dos órgãos políticos ou das premis
sas constitucionais (legalidade e economicidade) das decisões políticas, plenamente 
compatível com a nova estrutura democrática do PaíS.38 

7. A legitimidade do controle 

A abertura do controle fmanceiro para a política, que sempre foi motivo de grande 
controvérsia,39 torna-se possível, repita-se, diante da reforma constitucional que au
toriza o controle dos aspectos da legitimidade e da economicidade. 40 Pesava sobre 
o nibunal de Contas, como ademais sobre o Banco Central e até sobre o próprio 
poder Judiciário, a suspeita de falta de legitimação para as decisões políticas, por 
ausência de representação popular na investidura de seus membros; hoje a Constitui-

35 Cf. VIAWN, Friedrich Karl. HausholtsrechL Berlin, Verias Franz Vablen, 1959, p. 49; BA1TIS, UI
rich. "Recbnungshofe und PoIitik." Die 61fentliche VerwollJulg 1976, p. 725. 
36 Cf. BA1TIS, op. cit .. p. 723; K. VOGEL, op. cit .. p. 194; BALEEIRO, A1iomar. "O lh"bunal de Con
tas e o Controle de Execução Orçamentária." Revisto de Dimto Administnltivo 31: lO, 1953. 
37 LAWMffiRE, Pierre. Les FiIumços Publiques. Paris, Lib. Armand Colin, 1970, p. 394 adverte: "Um 
exame da eficácia da gestão ao ní~ das grandes decisões econômicas ou rmanceiras (Clt. politica de pro
dução de energia atômica) comportaria assim uma intervenção do controle num domínio que deve ser re
servado aos ordenadores dotados de responsabilidade polftica." 
38 Cf. H. H. von ARNIN, W"utsc/uiftlichkeit ais Rechtsprinzip. cit., p. 108. 
39 Contra a polftica no controle: SCHÃFER, Hans. "Der Bundesrccbnunpbof im Verfassungsgefüge der 
Bundesrepublik:' Die 611entliche Yerwaltrmg 1971, p. 543; JOÃO LYRA FILHO, op. cit .. p. 40. 
40 Cf. KISKER, op. cit., p. 2.168: "Quando os órpos de controle. por temerem ser acusados de politi
zação, renunciam à apreciação da rmalidade juridico-politica, deles entio há pouco a esperar para segu
rança da economicidade e da economia (W"utsc/rftlichkeit und Spanomkeit); BA1TIS, op. cit., p. 726; 
SIGO, Wolfgang. Die Stellung der Rechnungshõje im politischen System der ~Iik Deutsclrlond. 
Berlin, Dunker & Humblot, 1983, p. 75. O Min. Bento J,* Bugarin, em sessio realizada no lh"bunal 
de Contas da União (Revisto de Direito Administrativo 177: 114, 1989) disse, com muita propriedade: "O 
TCU começa a deiDr de lado sua tradicional cautela e. até mesmo timidez, diante dos aspectos politicos 
da atuação do Estado, para adentrar de forma objetiva e clara a análise aprofundada da realidade admi
nistrativa, c:xtraindo conclusões e procurando gerar conseqüertcias aperfeiçoacloras dos procedimentos 
adotados:' 

40 



ção eliminou o problema, como prever expressamente o controle da legitimidade, que 
tem entre as suas conseqüências o controle incidental da constitucionalidade das leis. 
A questio se resolve sob a ótica dos princípios superiores da democracia e da divisão 
de poderes.41 

O dispositivo constitucional que prevê o controle da legitimidade (art. 70) deve 
ser lido em conjunto com outras normas, especialmente a que declara: "qualquer ci
dadio, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 
lei, denunciar imgularidades ou ilegalidades perante o ltibunal de Contas da União" 
(art. 74, § 21!) e a que determina: "as contas dos Municípios ficarão, durante sessenta 
dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, 
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei" (art. 31, § 31!). Quer 
dizer: a legitimação popular para deflagrar o processo de controle externo dá legiti
midade política ao ltibunal de Contas. Nesta década fmal do Século XX cresce a 
importância da participação popular sobre os mecanismos institucionais do Estado 
para a garantia da liberdade e a promoção da justiça social. E, nesse contexto, sobe 
de ponto a relevância do ltibunal de Contas no campo das garantias institucionais 
e processuais da liberdade. 

7.1. O 7Hbunal de Contas e as garantias institucionais do liberdade 

Os direitos fundamentais, do ponto de vista objetivo, são o sistema de valores 
ou as decisões fundamentais adotadas pela Constituição. Consubstanciam-se nos prin
cípios declarados no texto básico, que, positivando valores pré-constitucionais, tomam
se aptos à concretizaçio através das leis e da jurisprudência e que informam todos 
os ramos do direito. Valem para o conjunto da sociedade e podem ser individuais 
ou coletivos. Necessitam de algumas garantias institucionais, como sejam a família, 
a universidade e a imprensa, mas com elas não se confundem.42 

O ltibunal de Contas é uma das garantias institucionais da liberdade no Estado 
LiberaL Juntamente com outros órgãos, como o Banco Central, 43 garante os direi
tos fundamentais meId de sua posição singular no quadro institucional do País. O 
rígido esquema da separação de poderes já não serve para lhe explicar a independên
cia e a responsabilidade. Mesmo sem se aderir ao extremismo das doutrinas que o 
consideram como 41! Poder, o certo é que desborda ele os limites estreitos da separa
ção de poderes, para se situar simultaneamente como órgão auxiliar do Legislativo, 
da Administração e do Judiciário. 

Coube à doutrina germânica chamar a atenção para o novo relacionamento en
tre o ltibunal de Contas e os direitos fundamentais. Ernst Rudolf Huber atribuiu 

41 Cf. H. H. \'On ARNIM, W"lI18cllftlichkeit ais Rechtsprinr;ip, cit., p. 122: "O nibunal de Contas pode 
tornar objeto do seu controle as clccisões polfticas, inclusive as do legislador. Os principios da democracia 
e da sepuaçIo de podaa nIo se opõem, senão que eligem tal controle." 
42 Cf. BÕCKENFORDE, E.W. "Grundrechte ais Grundsatznormen." Der Staat 29 (I): 6, 1990; ALEXY, 
Robert. "Onmdrechte ais subjektive Rechte und ais objektive Normen". Der Staat 29 (I): SI, 1990. 
43 WHMAN, op. dI.. p. 119, diz que a autonomia do Banco Central não é um direito fundamental, mas 
um equivalente dos direitos fundamentais (GnuuJrechtsiiquivalent). 
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inicialmente ao controle de contas (RechnungspTÜfung) a característica de "garantia 
institucional da Constituição" (Institutionelle Verfassungsgarantie), por se basear em 
três princípios jurídicos: a) legalidade, que o vincula exclusivamente à lei; b) indepen
dência, que o separa do Executivo; e c) ausência de lacuna, que proíbe os espaços 
livres de controle. 44 

Posteriormente os juristas alemães transferiram para o próprio Tribunal de Contas 
o atributo de garantia institucional, ao observarem o crescimento de sua importância 
na função de defesa dos direitos fundamentais e no contexto dos poderes do Estado, 
devido principalmente à independência de seus membros e à inexistência de vínculo 
de subordinação ao Legislativo ou ao Executivo.45 

Assim sendo, embora o nibunal de Contas não seja a rigor um órgão constitu
cional, pois que não foi criado pela Constituição, não constitui o Estado nem profere 
decisões vinculantes, é, sem a menor dúvida, uma das garantias institucionais da Cons
tituição e dos direitos da liberdade nela declarados.46 

7.2. O 1Tibunal de Contas e as garantias processuais da liberdade 

Do ponto de vista subjetivo, os direitos fundamentais compreendem a capacida
de individual ou coletiva de atuar na defesa de seus interesses e de sua liberdade, já 
contra o Estado, já contra terceiros. Necessitam de algumas garantias processuais que 
permitam o acesso à Justiça e aos órgãos estatais de controle. 

Os constituintes de 1988, atentos à expansão dos aspectos subjetivos dos direitos 
fundamentais, souberam traduzir em linguagem constitucional os novos instrumen
tos de defesa da liberdade. A Constituição brasileira possui hoje algumas garantias 
que em outros países ainda se situam no plano da legislação ordinária. 

Dois desses dispositivos aparecem como garantias processuais do controle e já 
foram transcritos acima: art. 74, § 2~, e art. 31, § 3~. 

Esses novos instrumentos de abertura do controle de contas à comunidade de
vem ser interpretados como contraponto extrajudicial de outras garantias processuais 
da liberdade previstos na Constituição, a saber: a ação popular, a ação civil pública 
e o mandado de injunção. Recorde-se que a ação popular, para cuja propositura qual
quer cidadão é parte legítima, visa "a anular ato lesivo ao patrimônio público ou 
de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambien
te e ao patrimônio histórico ou cultural (art. 5~, LXXIII). A ação civil pública. que 
agora ganhou voz con~titucional, é promovida pelo Ministério Público ou por tercei-

44 "Die Institutionelle Verfassungsgarantie der Rechnungsprufung." Festschriftfür Arthur Nikisch 1958, 
p.334. 
45 Cf. STERN, K. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschlond. München, C. H. Beck, 1980, v. lI, 
p. 418; Th. MAUNZ, In: MAUNZ, DÜRIG, HERZOG, SCHOLZ. Grundgeset. Kommentar. München, 
C. H. Beck, 1990, art. 114, Rdn 2; SIGO, W. Die Stellung der Rechnungshõfe im politischen System der 
Bundesrepublik Deutschland. Berlin, Duncker & Humblot, 1983, p. 75, prefere falar no 1tibunal de Con
tas como advogado da comunidade" (Rechnungshof ais Sachwalter der AlIgemeinheit). 
46 Cf. STERN, op. cit., p. 449; MANN, op. cit., p. 114, Rdnr. 25. THEMIsrocLES CAVALCANTE. 
"0 1tibunal de Contas. Orgãos Constitucional. Funções Próprias e Funções Delegadas." Revista de Direi
to Administrativo 109: 6, 1972, é que afIrma se integrar o 1tibunal de Contas "entre os órgãos constitucio
nais do Poder Federal", sem, entretanto, definir o que seja órgão constitucional. 
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ros para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos" (art. 129, 111). O mandado de injunção é concedido 
"sempre que a falta de norma regulamentadora tome inviável o exercício dos direitos 
e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à sobera
nia e à cidadania" (art. 5~, LXXI). O que caracteriza todos esses instrumentos é que 
se classificam como ações coletivas, ou seja, podem até ser propostas por uma única 
pessoa, mas interessam a uma pluralidade de sujeitos; ensina José Carlos Barbosa 
Moreira: 

"Do ponto de vista objetivo, esses litígios a que eu chamei essencialmente coleti
vos distinguem-se porque o seu objetivo é indivisível. Não se trata de uma justaposi
ção de litígios menores, que se reúnem para formar um litígio maior. Não. O seu ob
jetivo é por natureza indivisível, como acontece, por exemplo, em matéria de defesa 
da flora e da fauna, em matéria de tutela dos interesses na preservação do patrimô
nio histórico, artístico, cultural, espiritual da sociedade. 41 

Esperava-se que a legislação infraconstitucional aprofundasse o relacionamento 
entre os instrumentos coletivos deflagradores do controle externo e as ações coleti
vas. Mas as soluções até agora são tímidas. 

A Lei n~ 8.443, 16.7.92, que dispõe sobre o nibunal de Contas da União, regu
lamentou o art. 74, § 2~, da CF: 

Art. 53. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte le
gítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o nibunal de Contas 
da União. 

§ 1 ~ (VETADO). 
§ 2~ (VETADO). 
§ 3~ A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua 

procedência, e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinen
tes, mediante despacho fundamentado do responsável. 

§ 4~ Reunidas as provas que indiquem a existência de irregularidade ou ilegali
dade, serão públicos os demais atos do processo, assegurando-se aos acusados a opor
tunidade de ampla defesa. 

Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o nibunal dará trata
mento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria. 

§ 1 ~ Ao decidir, caberá ao nibunal manter ou não o sigilo quanto ao objeto 
e à autoria da denúncia. 

§ 2~ O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, civil ou 
penal, em decorrência da denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé. 

A Lei Complementar n~ 63, de 1.8.90, que dispôs sobre a Lei Orgânica do nibu
nal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, seguiu o modelo federal. 

Vê-se que o tratamento dado à matéria foi excessivamente cauteloso e até pre
conceituoso. Em alguns aspectos faz lembrar a velha figura da denúncia fiscal, em 
que o denunciante procurava obter vantagem própria - a participação na multa -
e era tratado com certo desdém pelo seu ofício de delator. Mantém-se o sigilo "no 

47 ''Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988". Boletim Jurídico do Procuradoria-Geral do Mu
nic{pio do Rio de Janeiro 2 (1): li, 1991. 
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resguardo dos direitos individuais", sem que se saiba quem é o titular de tais direitos 
- o denunciante ou o denunciado. Nas ações coletivas não há tal restrição, até por
que nelas se discute a respeito de direitos fundamentais e difusos. Aliás, num País 
como o nosso, com sérios problemas fmanceiros, com enorme extensão territorial e 
população crescente, no qual predominam a falta de zelo no trato da coisa pública 
e a corrupção generalizada, não se pode esperar que os 'llibunais de Contas, apenas 
com as suas auditorias e com a sua estrutura burocrática, possam descobrir as irregu
laridades e ilegalidades que campeiam por toda a parte. Daí a necessidade de melhor 
regulamentação do uso dos novos instnimentos. 

Os resultados do controle externo exercido pelos 'llibunais de Contas da União 
e dos Estados nestes poucos anos de prática da Constituição Federal de 1988 e a cons
trução da doutrina e das Cortes de Contas estrangeiras podem contribuir para o aper
feiçoamento da legislação brasileira. 

Assim é o que o 'llibunal de Contas da União vem desempenhando relevante 
atividade de fiscalização dos incentivos fiscais, matéria sujeita a inúmeros abusos nos 
últimos anos por parte dos beneficiários e que se presta, às maravilhas, ao controle 
por iniciativa popular. 

Na Espanha sugere César Albinãna Garcia Quintana que se instrumentalize uma 
ação popular que permita o acesso ao 'llibunal de Contas, ao fito de provocar o con
trole sobre as entidades fmanceiras privadas que, causando prejuízos a terceiros, po
dem também atingir o Tesouro, pela responsabilidade estatal na fiscalização do mer
cado de capitais.48 

Na Itália a Corte de Contas vem desenvolvendo sólida jurisprudência no sentido 
da possibilidade de fixação do valor do dano ambiental e da imputação da responsa
bilidade aos administradores que tenham agido com dolo, culpa ou negligência e até 
mesmo aos cidadãos que não desempenham função pública mas que tenham pratica
do atos prejudiciais ao meio ambiente.49 

8. Conclusão 

É necessário e urgente que se compatibilize a dimensão objetiva do 'llibunal de 
Contas, que, juntamente com o Poder Judiciário, o Banco Central, a Universidade 
etc., é uma das garantias institucionais da liberdade com os aspectos subjetivos dos 
direitos fundamentais, que carecem de maiores garantias processuais para o acesso 
dos cidadãos ao controle externo dos aspectos da legalidade, economicidade e legiti
midade das atividades da Administração. 

A legitimidade do Estado Democrático depende do controle da legitimidade da 
sua ordem financeira. Só o controle rápido, eficiente, seguro, transparente e valorati
vo dos gastos públicos legitima o tributo, que é o preço da liberdade. so O aperfei-

48 "Naturaleza dei control fmanciem en la Administración Pública" CIVITAS 36: 601, 1982. 
49 Cf. D'ORl'A, Carlo. "Ambiente e Danno Ambientaie: della Giurisprudenza della Corte deli Conti alla 
Legge sul Ministero dell'Ambiente." Revista 1Hmestrale di Diritto Pubblico 1987 (1): 60. 
so ALBINANA, op. cit., n~ 32, p. VI: "tan pronto se plantea una reforma de nuestro sistema tributario 
surgem voces que niegan toda base - juridica y moral - al impuesto por no existir un eficaz control 
dei gasto público o por la falta de produtividad dei mismo". 
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çoamento do controle é que pode derrotar a moral tributária cínica, que prega a so
negação e desobediência civil a pretexto da ilegitimidade da despesa pública. O con
trole, como garantia da liberdade individual e dos princípios jurídicos, na exata ob
servação de K. Vogel, SI não sofre limitações constitucionais, mas estímulos para a 
sua plena realização. 

51 "Verfassungsrechtliche Grenzen der Offentlichen Finanzkontrolle", op. cit., p. 200. 
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