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1. RESUMO 

Este estudo trata da importância do controle externo na gestão das finanças 

públicas. No Brasil, a titularidade do controle externo é constitucionalmente atribuída 

ao legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas. Nesse sentido, o objetivo geral 

desse artigo é apresentar como é desenvolvido o processo de fiscalização pelos 

órgãos de controle externo na administração pública e seu papel como instituição 

reguladora dos gastos públicos. Para atender a essa proposta, pretende-se 

descrever o papel do controle externo de acordo com a Constituição Federal de 

1988, além de discorrer sobre a evolução da Administração Pública Brasileira, visto 

que foi a partir das práticas voltadas à Administração Pública Gerencial que o 

processo de controle passou a ser mais rigoroso, devido a atuação efetiva dos 

órgãos de controle externo. Para seu desenvolvimento, serão utilizadas a pesquisa 

bibliográfica e um estudo de caso em um município da federação.  

Palavras-chave: Controle externo. Finanças públicas. Tribunal de Contas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Existem vários tipos de controle e várias classificações e conceitos para cada um 

deles, mas convém aqui apenas o conceito de controle externo, e nas palavras de 

Meirelles (2016, p. 798), “é o que se realiza por um Poder ou órgão constitucional 

independente funcionalmente sobre a atividade administrativa de outro Poder 

estranho à Administração responsável pelo ato controlado”. 

Di Pietro (2013) afirma que a finalidade do controle é assegurar que a Administração 

atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento 

jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, 

motivação, impessoalidade. Neste contexto, pode-se dizer que os órgãos de controle 

externo surgem para criar parâmetros, limites, obrigações aos agentes públicos, 

buscando assegurar que os recursos financeiros e patrimoniais, que pertencem ao 

povo, sejam a eles devolvidos coibindo atitudes oportunistas ou mesmo de imperícia 

por parte daqueles. 

A Constituição deixou a cargo do congresso nacional o exercício do controle 

externo, e ao Tribunal de Contas da União (TCU) a função de auxiliar aquele. 

 



3. OBJETIVOS 

Apresentar como é desenvolvido o processo de fiscalização pelos órgãos de 

controle externo na Administração Pública e seu papel como instituição reguladora 

dos gastos públicos. 

 

4. METODOLOGIA 

De acordo com a proposta de pesquisa, será realizada uma análise de dados/fatos 

reais da atuação do controle externo contemporâneo a partir de um estudo de caso 

com análise documental, em um órgão público da federação brasileira, considerando 

a doutrina, a jurisprudência e leis pertinentes aplicáveis ao caso. Para essa melhor 

fundamentação, o levantamento bibliográfico também será considerado na 

construção do trabalho.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com Matias-Pereira (2018), o conceito de administração pública é 

abrangente, visto que se refere a uma diversidade de formas de atuação e 

desenvolvimento das atividades. Sustentada no bem comum da comunidade, a 

administração pública sofreu diversos aperfeiçoamentos desde o seu surgimento em 

função dos seus objetivos e das necessidades do povo, evoluindo mediante a três 

modelos de gestão: patrimonialista, burocrática e gerencial, com o propósito de 

reparar ou eliminar falhas dos padrões de gestão anteriores (SILVA, 2017). 

Aplicado à administração, o conceito de controle é legitimado como um dos pilares 

essenciais dessa função, juntamente ao planejamento, organização e direção. 

Assim, refere-se à atuação dos órgãos públicos de forma congruente aos princípios 

que os fundamentam, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência. O novo modelo de gestão pública trouxe consigo o conceito de 

accountability, que pressupõe a responsabilidade ao gestor público de prestar 

contas, relatando a execução das tarefas e as aplicações dos recursos, cabendo ao 

auditor sua fiscalização (MATIAS-PEREIRA, 2018). Esse novo modelo surgiu em 

consequência de uma crise econômica nacional, que motivou a criação de um Plano 

Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), de forma a iniciar a gestão por 

resultados (BRESSER-PEREIRA; SPINK, 1998). 



No artigo 71 da Constituição Federal de 1988, verifica-se que “o controle externo, a 

cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 

União”. (BRASIL, 1988). Assim, fica incumbido ao TCU a responsabilidade do 

controle externo de forma auxiliar ao Poder Legislativo, garantindo a fiscalização 

contábil, financeira, operacional e patrimonial dos atos públicos e resguardando o 

direito da população em acompanhar a aplicação dos recursos (SIMÕES, 2014). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Pelos resultados preliminares, o controle externo é exercido com base nos 

fundamentos de leis específicas. Dentre elas, podemos citar a Lei complementar nº 

101/00, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal; a Resolução nº 01/2012, que 

estabelece novos procedimentos para análise das contas públicas; a Lei nº 4.320/64, 

que institui normas para controle orçamentário; a Lei nº 8.666/93, denominada Lei de 

Licitações e a Lei nº 10.520/02, chamada de Lei do Pregão, dentre outras. Vale 

ressaltar que o estudo está em desenvolvimento e que novos resultados serão 

apresentados com o avanço da pesquisa.  
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