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INTRODUÇÃO 
 
 Celso Antonio Bandeira de Mello, sagrado doutrinador administrativista 
brasileiro, muito bem pontua que, no Estado de Direito, a Administração 
Pública está sujeita a múltiplos controles, no afã de evitar que ela se desvie de 
seus objetivos, que desatenda as balizas legais e ofenda interesses públicos 
ou dos particulares.2  
 Partindo-se dessa premissa, mostra-se correto afirmar que hoje não se 
pode mais pensar em contratação pública sem antes refletir sobre as relações 
de poder, e, por conseguinte, não se pode pensar em relações de poder sem 
também refletir sobre os controles que são exercidos entre os sujeitos 
empoderados. 
 Na esteira desse entendimento, levanta-se o fato notório de que as 
múltiplas espécies que pertencem ao gênero controle da função pública estão 
diretamente relacionadas com os preceitos que harmonizam o sistema jurídico-
político, envolvendo, por consequência, a tripartição de poderes, expressa no 
artigo 2º da Constituição da República do Brasil.3 
 Nestes termos, entende-se que se existem mandamentos que distribuem 
ônus fiscalizatórios entre os Poderes da República, a responsabilidade pela 
dilapidação do patrimônio público em contratações ilegítimas também decorre 
de momentos de falhas dos controles que todos os Poderes exercem sobre os 
atos da Administração. 

Isso porque mesmo os processos de contratação pública tendo por 
estrutura clássica o trinômio preparação, formação e execução, deve-se incluir 
os processos de controle não somente na fase posterior mas como medida 
simultânea aos atos públicos, uma vez que no Estado Democrático 
contemporâneo não existe poder a ser exercido de forma ilimitada.  

Assim, muito acertadamente Mello leciona que no ordenamento jurídico 
brasileiro a Administração direta ou indireta assujeita-se a controles tanto 
internos quanto externos, realizados tanto pelos próprios órgãos da 
Administração quanto por órgãos alheios a ela. 4   
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 Diante disso, a problemática deste trabalho está em propor uma curta 
reflexão sobre o exercício do controle sobre os processos de contratação 
pública voltado para a prevenção e tratamento das patologias corruptivas. 
 Escolheu-se como objeto de estudo o controle parlamentar por 
vislumbrar-se nele um horizonte de possibilidades interventivas, tomando-se 
como base o texto constitucional democrático de 1988. Veja-se que, enquanto 
o controle interno exige uma autocensura dos atos eivados de patologias 
corruptivas e o controle externo exercido pelo Poder Judiciário exige por regra 
a provocação de um agente estranho ao órgão judicante5 em razão do princípio 
da inércia, o controle externo exercido pelo Poder Legislativo encontra 
fundamentos na Carta Constitucional, que investiu aos representantes do povo, 
titulares do poder soberano, a tarefa de fiscalizar os atos da máquina pública. 
 Isso pois os atos do Poder Executivo (também do Poder Judiciário, no 
exercício de sua função administrativa) concernentes à contratação pública são 
objeto de fiscalização do Poder Legislativo, que, por sua vez, exerce o controle 
político da Administração de per si e o controle financeiro e orçamentário do 
patrimônio público com o auxílio dos Tribunais de Contas. 
 Em sede de justificação temática, inevitável fazer uso das palavras de 
Lucia Valle Figueiredo, que, parafraseando o saudoso administrativista Hely 
Lopes Meirelles, ratifica que não é a natureza da pessoa ou do órgão por ela 
presentado que justifica o controle e a prestação de contas, mas a origem 
pública do patrimônio gerido que impele aos gestores o dever de zelo e de bom 
emprego.6  
 Nestes termos, a hipótese aqui avençada é de que uma boa relação entre 
instituições políticas somente é possível se realizada em termos que 
privilegiem o interesse público. Diante do exposto, são objetivos específicos do 
trabalho: a) trazer luz à legislação brasileira, no que tange à contratação 
pública e ao controle parlamentar; b) encontrar momentos e nichos que 
oportunizam a proliferação de patologias corruptivas na contratação pública; c) 
propor um diagnóstico e alternativa para o problema da corrupção na 
contratação pública a partir do controle parlamentar. 
 Em razão extensa da matéria, a narrativa deste estudo se formará em três 
momentos: no primeiro, se fará uma pequena contextualização histórica que 
permita ao leitor uma melhor identificação e justificação sobre a atual forma do 
sistema jurídico-político brasileiro; no segundo, serão trazidas à baila algumas 
disposições normativas referentes ao controle parlamentar no Brasil; e, no 
terceiro, serão traçadas algumas reflexões sobre os possíveis óbices ao real 
exercício do aludido controle. 
 Por fim, ao término deste trabalho apresentam-se as considerações finais, 
que visam, sobretudo, ponderar sobre a temática apresentada e apresentar um 
possível caminho que sirva como alternativa curativa e preventiva da corrupção 
na contratação pública. 
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1  O ARRANJO DEMOCRÁTICO NO PERÍODO PÓS-AUTORITARISMO 
NO BRASIL: DA DESCONCENTRAÇÃO DO PODER AOS 
MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 A compreensão do sujeito e da realidade que o envolve não pode ser 
produzida ou reproduzida fora do seu horizonte histórico. Se assim é verdade, 
e acredita-se que sim, mostra-se imprescindível ao menos contextualizar o 
arranjo democrático brasileiro estruturado em torno da Constituição da 
República de 1988, a fim de que se possa chegar a uma compreensão mais 
apurada sobre o sistema de controle da função pública no Brasil, bem como 
dos entraves que inibem sua plena eficácia, objeto deste trabalho. 

Assim, antes de mergulhar na temática propriamente dita, o leitor deve ter 
em mente que o cenário político brasileiro, na forma como é conhecido hoje, 
possui pouco menos de três décadas de existência. A exemplo dos demais 
países da América Latina, o Brasil foi marcado por uma ditadura militar que 
durou de 1964 até meados da década de 1980, rompida apenas com os 
movimentos redemocratizantes e com a promulgação da Carta Constitucional 
de 1988. 

Entretanto, é sabido que a construção de um ordenamento genuinamente 
democrático e estável exige um período razoável de maturação. O regime 
ditatorial no Brasil foi altamente marcado por operações políticas realizadas às 
escuras, ações estatais sigilosas e medidas de intervenção violentas. Em 
contrapartida, o período inaugurado com os processos de redemocratização do 
país foi marcado pelo intenso desejo de rompimento com as formas de ação do 
Estado autoritário, refletindo, por consequência, um intenso clamor por formas 
de autoafirmação social e controle da função pública na Constituição da 
República de 1988. 
 Um dos debates instaurados com a nova constituição foi qual sistema de 
governo seria adotado pelo Brasil – parlamentarista ou presidencialista, bem 
como sobre qual forma de governo seria instituída – república ou monarquia 
constitucional, conforme expressa o artigo 2º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, transcrito in verbis: 
 

Art. 2º. No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de 
plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o 
sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que 
devem vigorar no País.  
§ 1º - Será assegurada gratuidade na livre divulgação dessas formas 
e sistemas, através dos meios de comunicação de massa 
cessionários de serviço público. 

 
 A exemplo dos diversos países da América Latina, o Brasil adotou como 
forma de governo a república, e, como sistema, o presidencialismo. Anastasia, 
Melo e Santos destacam que a opção presidencialista dos países latino-
americanos foi muito criticada no que diz respeito à estabilidade dos regimes 
democráticos.7 
 O ponto nevrálgico sobre o qual argumentavam os críticos era o fato de 
que, em sistemas presidencialistas, é comum o presidente ser eleito em 
minoria no Congresso, tendo que, para exercer seu governo, fazer uso de 
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coalizões, muitas vezes costuradas à base de patronagem.8 Nestes termos, 
Avritzer observa que o sistema político brasileiro, no que se refere à 
organização eleitoral, passou por poucas mudanças durante a confecção da 
Constituição da República de 1988.9 
 Independentemente da adoção de críticas ou não ao sistema 
presidencialista, especialmente a respeito do chamado presidencialismo de 
coalizão, é fato indiscutível que a repartição de competências no Brasil, 
encontrada no texto constitucional de 1988, concedeu ao corpo legislativo 
subterfúgios que, ao menos teoricamente, tem o condão de corrigir 
malversações de gestão do Poder Executivo. 

No bloco de competências do Congresso Nacional encontra-se, dentre 
outras, a tarefa constitucional do Poder Legislativo de fiscalização e controle 
dos atos do Poder Executivo, incluindo neste dispositivo a Administração direta 
e indireta. Destaca-se que, nos termos do artigo 49 da Magna Carta 

 
É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
[...] 
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 
[...] 
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da 
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 
governo; 
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta; 
[...] 
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de 
emissoras de rádio e televisão; 
[...] 

 
 Em contrapartida ao exposto, o Poder Executivo também possui 
prerrogativas que legitimam seu exercício, como, por exemplo, a possibilidade 
de expedir decreto versando sobre a organização e funcionamento da 
Administração Pública, desde que não acarrete em despesa ao erário ou na 
criação e extinção de cargos públicos.  

Além disso, como atividade atípica, o Presidente da República também 
pode inclusive editar medidas provisórias, espécies legislativas que precisam 
ser confirmadas pelo Congresso Nacional para possuírem vida útil na forma de 
lei. Nestes termos, dispõe o artigo 84 da Constituição as possíveis formas de 
atuação do Chefe do Executivo: 
 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
[...] 
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 
referendo do Congresso Nacional; 
[...] 
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso 
Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo 

                                                           
8
 ANASTASIA, F.; MELO, C. R.; SANTOS, F. Governabilidade e representação política na 

América do Sul. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2004, p. 7. 
9
 AVRITZER, Leonardo. Governabilidade, sistema político e corrupção. In: AVRITZER, L.; 

FILGUEIRAS, F. (Org.). Corrupção e sistema político no Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2011, p. 44. 



a situação do País e solicitando as providências que julgar 
necessárias; 
[...] 
XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os 
Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o 
presidente e os diretores do banco central e outros servidores, 
quando determinado em lei; 
[...] 
XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de 
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas 
referentes ao exercício anterior; 
[...] 

 
 Assim, em geral é notório que existe no ordenamento jurídico brasileiro 
uma série de atos de gestão do Poder Público que exigem confirmação ou 
aprovação do poder legiferante, medida adequada se vista à luz do fato de que 
a esfera legislativa possui corpo constituído pelos representantes do povo, 
sujeitos que, ao menos em tese, tem direto interesse na proteção dos direitos 
de seus representados. 

Entretanto, tem figurado de maneira muito latente no cenário brasileiro a 
formação de conluios entre os membros da esfera política executiva e 
legislativa, pautada especialmente por trocas e negociações que, longe de 
gerar benefícios mais avantajados para o povo, tem servido como propulsora 
de interesses pessoais na esfera pública. Nestes termos, mostra-se mister 
conhecer como operam as conexões entre as formas de controle da 
Administração Pública legadas ao parlamento no Brasil, objeto do tópico 
seguinte. 
 
2  O CONTROLE DA CORRUPÇÃO NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

ATRAVÉS DAS ESPÉCIES DE CONTROLE PARLAMENTAR 
 

Conforme Streck e Morais, a partir do Estado Moderno a separação e a 
especialização de funções do Estado atuam ao lado do constitucionalismo em 
direção à delimitação do poder.10 Compartilhando deste mesmo espírito, o 
sistema de freios e contrapesos (também conhecido como checks and 
balances) se apresenta como uma alternativa que busca estabelecer 
mecanismos de controle recíprocos entre os três Poderes com a finalidade de 
salvaguardar a liberdade.11  

Nestes termos, através de uma distribuição constitucional das 
competências, todas as esferas de Poder do Estado são tidas como 
independentes, porém harmônicas entre si, possuindo prerrogativas e 
atividades próprias, mas unidas por laços de interdependência, fiscalização e 
controle mútuos. 

Tradicionalmente, as funções do Estado foram classificadas em 
legislativa, a qual se manifesta pela edição de normas gerais e obrigatórias a 
todos os sujeitos; executiva, a qual atua implementando soluções concretas 
para as demandas sociais, possuindo atribuições de governo, diretrizes 
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políticas e administração pública; e, por fim, em jurisdicional, cuja atuação se 
dá através da solução dos conflitos específicos surgidos e regulados pelas 
regras gerais.12 

Tendo em vista a repugnância ao autoritarismo há pouco vivido, os 
instrumentos de controle do poder foram equalizados conforme as diferentes 
espécies de função pública, razão pela qual a harmonia entre os poderes da 
República se assenta nas múltiplas relações de domínio entre os sujeitos. 
 Assim, evitando-se que o poder seja corrompido e novamente usurpado 
do povo, as formas de controle da função pública foram intimamente ligadas 
com a distribuição constitucional das prerrogativas de cada compartimento do 
Estado, conforme introduzido no item anterior.  

A doutrina brasileira, nestes termos, tem pacificamente classificado o 
controle da Administração Pública através de dois critérios: segundo o 
momento em que ele ocorre e segundo o órgão que o exerce. Quanto ao 
momento de exercício do controle, este pode ser classificado como prévio, 
concomitante ou posterior (também conhecido como controle subsequente ou 
corretivo). Em referência ao órgão que o exerce, o controle pode ser 
classificado como administrativo, legislativo ou jurisdicional.13 

O controle exercido pelo Poder Legislativo é tanto político quanto 
financeiro, contábil e orçamentário da Administração Pública. 

O controle financeiro, contábil e orçamentário é exercido pelo Poder 
Legislativo com o auxílio dos chamados Tribunais de Contas.  

Desta forma, na dicção de Alexandrino e Paulo, o Tribunal de Contas da 
União possui competência constitucional para a sustação direta da execução 
de atos administrativos14, necessitando apenas dar ciência de tal providência à 
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.15 Por outro lado, seu poder de 
sustação em relação aos contratos administrativos é apenas subsidiário, na 
medida em que cabe diretamente ao Congresso Nacional solicitar ao Executivo 
as medidas cabíveis. Apenas na inércia dos Poderes Legislativo e Executivo 
que o Tribunal de Contas da União adquirirá competência para se pronunciar 
em relação ao contrato.16 

O corpo legislativo pode, em sede de controle político, encaminhar 
pedidos escritos de informação a Ministro de Estado ou a qualquer outro titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidência da República, sob pena de 
responsabilidade17; pode apurar irregularidades por meio de Comissões 
Parlamentares de Inquérito, que possuem poderes de investigação próprios de 
autoridades judiciais18; pode sustar atos normativos exarados pelo Poder 
Executivo que exorbitem os limites de sua competência legislativa19, etc. 
 Observa-se que, conforme ventilado na introdução supra, a capacidade 
legislativa para o exercício do controle da Administração Pública, por 
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conseguinte dos contratos públicos, é da mais ampla ramificação, razão pela 
qual impele, a partir disso, buscar discutir as razões pelas quais não é o 
controle legislativo efetivamente atuante no combate à corrupção. 
 
3  POSSÍVEIS ENTRAVES PARA A UMA GESTÃO EFICIENTE DO 

CONTROLE EXTERNO PARLAMENTAR E O CASO DA AÇÃO PENAL 
470 

 
 Apesar de ainda haver disposições legislativas anteriores ao atual período 
constitucional, não há dúvida de que o sistema eleitoral brasileiro vigente muito 
se difere daquele presente no período ditatorial, que compreende o espaço 
temporal de 1964 até os movimentos democráticos da década de 1980. 
 Entretanto, deve-se observar que, ainda que a Constituição vele pelo 
pluripartidarismo como forma de multiplicação das práticas democráticas, nem 
sempre o pluripartidarismo se mostra evidenciado na forma de arena de 
interesses conflitantes. Nestes termos, verifica-se que, nos últimos anos, no 
Brasil, uma sequência de alianças partidárias tem fragmentado o exercício 
democrático pluralizado. 
 Além disso, é necessário mencionar que a formação e constituição de 
partidos políticos sofre um procedimento que nem sempre favorece o 
pluripartidarismo, como, por exemplo, a exigência do percentual de apoiamento 
mínimo, previsto na Resolução nº 23.282/10 do Tribunal Superior Eleitoral. 
 Frisa-se, da mesma forma, que as trocas de influências ocorridas na 
surdina entre parlamentares e representantes da classe econômica dominante, 
trasladadas não raro entre membros do Poder Executivo, corroem o sistema de 
deliberação pública previsto na Constituição. 
 Países como os Estados Unidos e a Inglaterra têm, por exemplo, já 
regulamentada a prática do lobby na esfera política, trazendo, a princípio, maior 
transparência nos processos de pressão e formação da atividade legislativa 
nacional. O Brasil ainda engatinha na questão do lobby: em 2007 foi proposta 
lei regulamentando o tema, sendo arquivada e reaberta em 2015.  
 Além disso, as trocas de favores políticos tem comumente como objeto de 
negociação a titularidade de ministérios ou secretarias, os quais são 
preenchidos por partidos integrantes da base aliada do governo. Em estudo 
publicado, Avritzer destaca que o percentual de ministérios assumidos por 
determinada aliança política correspondia à proporção de apoio que o então 
presidente Fernando Henrique Cardoso possuía em sua base aliada.20 
 O maior escândalo recente ocorrido em território brasileiro relativo à 
corrupção parlamentar já julgado ficou conhecido como esquema do mensalão, 
nome utilizado por fazer referência às “mesadas” que parlamentares recebiam 
de agentes do governo para atuar conforme as diretrizes governamentais. 
 Nestes termos, quantias massivas de dinheiro chegaram a ser 
movimentadas em períodos de votação de objetos interessantes para o 
governo, inclusive a nova Lei de Falências brasileira. 
 O “mensalão”, objeto da Ação Penal 470, julgado pelo Supremo Tribunal 
Federal, cúpula do Poder Judiciário brasileiro, chamou a atenção de toda 
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população brasileira pela incomum responsabilização de agentes políticos em 
práticas corruptivas. 
 Assim sendo, o que se levantou acima demonstra que, uma vez que o 
corpo legislativo não possui univocidade na apreciação e no controle dos 
contratos públicos firmados pela Administração, somente o controle posterior 
consegue, quando provocado, buscar sanar os efeitos das patologias 
corruptivas. 
  
CONCLUSÃO 
 
 Desponta como necessária uma reforma política que renove o espírito do 
Poder Legislativo. Apesar de soar pretensiosa, a afirmação acima aduzida se 
destaca pelo conjunto mencionado nas observações realizadas ao longo deste 
trabalho. Entretanto, uma vez que este breve momento de estudo não esgota a 
temática versada, todas as observações podem ser revisitas e reconsideradas, 
no bojo do debate acadêmico sobre o controle da coisa pública. 

Faz-se necessário apontar, nestes termos, que entre os pontos principais 
sobre o qual circulam as redes corruptivas, destaca-se a necessidade aparente 
de o Executivo buscar apoio político nos membros do Legislativo. 
 Assim sendo, pontua-se que não podem mais ser toleradas as instituições 
públicas serem tratadas como moeda de troca entre parlamentares e gestores 
públicos, que, em um processo de escambo corruptivo encoberto pelo direito, 
administradores gerenciam a máquina pública tendo por finalidade a 
estabilização das bases aliadas, e não o melhor atendimento ao interesse 
público. 
 Outrossim, as negociações escusas entre parlamentares e integrantes de 
classes econômicas dominantes, que ora divergem, ora concordam com as 
políticas governistas apontam para outra possível dimensão inibidora do 
controle parlamentar da contratação pública. 

Quando uma forma de controle se enfraquece, todas as outras sofrem 
consequências diretas e indiretas em seus horizontes de aplicação. Ou seja, a 
abstenção de uma forma de controle vai exigir maior presença de outra, que, 
não raro, não consegue suprir toda a exigência de fiscalização dos gastos 
públicos, deixando espaço para o manejo de práticas corruptivas. 

Ainda assim, gize-se que não há um único momento de controle da 
corrupção, mas múltiplos momentos que ocorrem simultaneamente sob 
diversos espectros. A corrupção possui reflexos jurídicos de múltiplas ordens, 
portanto, seria irracional que seu controle fosse estanque. 
 Por fim, destaca-se que uma proposta de combate à corrupção jamais 
será válida se buscar soluções partindo da premissa de que estruturas como o 
Legislativo são corruptas e assim sempre o serão. Isso seria aceitar a 
corrupção como fenômeno intrínseco e indissociável do manejo do Poder 
Público, premissa que fulmina qualquer expectativa de prevenção ou reparação 
dos danos das patologias corruptivas. 
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