PRINCÍPIOS GERAIS DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS11
Mi nis tro Gu i lher me Pal me i ra
A re a li za ção des te Se mi ná rio so bre Ges tão de Re cur sos Pú bli cos Fe de ra is é um
even to de gran de im por tân cia para o Tri bu nal de Con tas da União.
Ele representa,em pri me i ro lu gar, a opor tu ni da de de o TCU es tre i tar la ços com
as en ti da des do Esta do de Go iás que re ce bem re cur sos da União.
Esse re la ci o na men to é ex tre ma men te pro ve i to so para to dos. Para o Tri bunal, que está em pe nha do em con tri bu ir na me lho ria de de sem pe nho da Admi nistra ção Pú bli ca como um todo, é uma for ma de au xi li ar no aper fe i ço a men to da gestão mu ni ci pal, além de re pre sen tar, de cer ta for ma, uma pres ta ção de con tas de sua
atu a ção à so ci e da de.
Indi re ta men te, o TCU tam bém se be ne fi ci a rá com este se mi ná rio, pois as cor reções de pro ce di men tos de ges tão que cer ta men te de cor re rão dos co nhe ci men tos adqui ri dos nes te en con tro re du zi rão o nú me ro de fa lhas hoje exis ten tes e per mi ti rão que
o Tri bu nal pos sa alo car seus re cur sos em ou tras ati vi da des, o que tor na rá mais efi ci e nte sua uti li za ção.
Mas ha ve rá be ne fí ci os tam bém para os par ti ci pan tes do se mi ná rio. Os Pre fe i tos
Mu ni ci pa is, os di ri gen tes de en ti da des e os ge ren tes de ór gãos pú bli cos aqui pre sentes
co nhe ce rão me lhor o Tri bu nal, seu modo de fun ci o na men to, seu pa pel na fis ca li za ção
dos re cur sos re pas sa dos pela União, al guns de seus pro ce di men tos de con tro le e a forma de aten dê-los. Assim, po de rão me lho rar a ma ne i ra como em pre gam os re cur sos
que re ce bem do Go ver no Fe de ral, apri mo rar seus pro ces sos de tra ba lho e, con se qüente men te, me lho rar sua ges tão como um todo, o que terá re fle xos so bre sua ima gem e
am pli a rá os re sul ta dos ob ti dos em fa vor da po pu la ção.
Ape sar da im por tân cia que o TCU atri bui a este en con tro, nos so Pre si den te, Minis tro Hum ber to Sou to, não po de rá com pa re cer, em ra zão dos com pro mis sos que sua
di fí cil ta re fa de re pre sen tar o Tri bu nal pe ran te o Con gres so Na ci o nal e a Pre si dência
da Re pú bli ca lhe im põe.
Embo ra a au sên cia de nos so Pre si den te pos sa ser mu i to sen ti da, por sua figura
ca ris má ti ca e por seu ge nu í no in te res se em apro xi mar o TCU da co mu ni da de, o fato é
que este even to pos sui bri lho pró prio, gra ças à par ti ci pa ção de tan tas au to ri da des ediri gen tes mu ni ci pa is.
Além dis so, dois mo ti vos fa zem com que eu com pa re ça a este se mi ná rio com
gran de sa tis fa ção.
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O pri me i ro de les é a pró pria na tu re za di dá ti ca des te en con tro. Sem pre acre di tei
que não bas ta ao con tro le da Admi nis tra ção Pú bli ca uma atu a ção me ra men te re pres siva. Con tro lar é uma das fun ções da Ciên cia da Admi nis tra ção, as sim como pla ne jar,
or ga ni zar e a di ri gir. Por esse mo ti vo, qual quer con tro le deve ter, tam bém, ca rá ter pr even ti vo e pe da gó gi co, de modo a ini bir a ocor rên cia de ir re gu la ri da des e a co la borar
com o aper fe i ço a men to da ges tão.
Assim, fico sa tis fe i to quan do com pa re ço a um se mi ná rio como este, cujo ob jeti vo é ori en tar di ri gen tes mu ni ci pa is so bre o ma ne jo de re cur sos fe de ra is. Acho que
even tos como este de vem ocor rer com fre qüên cia, e cum pri men to o Pre si den te Humber to Sou to por sua ini ci a ti va de in clu ir nas di re tri zes do Tri bu nal a re a li za ção de en con tros se me lhan tes em to dos os es ta dos da Fe de ra ção.
A se gun da ra zão de mi nha ale gria é o com pa re ci men to, que men ci o nei há pouco, de nú me ro tão ex pres si vo de au to ri da des mu ni ci pa is, o que de mons tra pre o cu pação em aper fe i ço ar a ges tão dos mu ni cí pi os e, em par ti cu lar, a ges tão dos re cur sos r ece bi dos da União. Isso con fir ma mi nha con vic ção de que a qua se to ta li da de dos ad ministradores pú bli cos está com pro me ti da com a ob ten ção de um bom de sem pe nho e
que seus er ros, na ma i o ria das ve zes, de cor rem da in su fi ciên cia de re cur sos e da fal t a
de ori en ta ção ade qua da.
Vejo, con tu do, que é hora de co me çar mos a dis cu tir os re le van tes te mas que nos
re u ni ram nes ta opor tu ni da de.
Nes te pri me i ro mo men to, cou be-me abor dar a ques tão dos prin cí pi os ge ra is da
ges tão de re cur sos públicos.
Para ini ci ar mos o exa me do as sun to, en tre tan to, é ne ces sá rio que de fi na mos antes o que são prin cí pi os.
Em qual quer ciên cia, prin cí pi os são pro po si ções básicas,mandamentos fun damen ta is, que, ain da que não es cri tos, con di ci o nam e ori en tam to das as es tru tu ra ções
ló gi cas sub se qüen tes.
Tal como qual quer ou tra ati vi da de hu ma na, a Admi nis tra ção Pú bli ca tam bém
pos sui seus prin cí pi os, que de vem nor te ar a le gis la ção a ela re fe ren te e os atos pra t i cados por seus agen tes. Esses prin cí pi os po dem ser ge ra is, quan do ori en tam todo e qualquer ato ad mi nis tra ti vo, ou se to ri a is, quan do ba li zam cer tas ca te go ri as de ati vidades
da Admi nis tra ção.
Embo ra os es tu di o sos do Di re i to di vir jam na iden ti fi ca ção dos prin cí pi os ge ra is,
po de mos di zer, sem cor rer gran des ris cos, que os mais im por tan tes prin cí pi os ge ra is da
Admi nis tra ção Pú bli ca são os enu me ra dos no art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral: le ga lidade, impessoalidade, mo ra li da de ad mi nis tra ti va, pu bli ci da de e efi ciên cia. Eles, por sua
vez, de cor rem de ou tros prin cí pi os ain da mais ge ra is, que ori en tam toda a es tru tu ra ç ão
po lí ti ca e ju rí di ca do País, como, por exem plo, o da iso no mia e o re pu bli ca no.
O prin cí pio da le ga li da de ad mi nis tra ti va é con se qüên cia do prin cí pio da le ga lida de am pla, que as se gu ra que nin guém será obri ga do a fa zer ou a de i xar de fa zer al guma co i sa se não em vir tu de de lei. Esse é um prin cí pio fun da men tal, que nas ceu com o
Esta do de Di re i to e que ga ran te res pe i to aos di re i tos in di vi du a is dos ci da dãos.
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Assim, o prin cí pio da le ga li da de ad mi nis tra ti va sig ni fi ca que o ges tor pú bli co,
em to das as suas ati vi da des, está su je i to aos co man dos da lei. Assim, ele só pode fa zer
o que a lei per mi te. Di fe ren te do par ti cu lar, que pode fa zer tudo que a lei não pro í ba, a
Admi nis tra ção so men te pode re a li zar aqui lo que es te ja pré via e expressamente au tori za do na lei.
Não bas ta, con tu do, cum prir a le tra fria da lei. É pre ci so ob ser var, na prá ti ca do
ato, o in te res se so ci al a ser aten di do, ou seja , sua fi na li da de, que é com po nen te indisso ciá vel da le ga li da de. O ato re a li za do para aten der um in te res se que não o in te res se
pú bli co é um ato ile gal, e su je i ta seu agen te a san ções ad mi nis tra ti vas e ju di ci a i s.
Por sua vez, o prin cí pio da im pes so a li da de deve ser in ter pre ta do de duas formas, uma re la ti va aos ad mi nis tra dos e ou tra re fe ren te à Admi nis tra ção. No pri me i ro
sen ti do, ele está re la ci o na do à fi na li da de pú bli ca que deve pos su ir qual quer ati vidade
ad mi nis tra ti va, e sig ni fi ca que o Po der Pú bli co não pode atu ar para be ne fi ci ar ou preju di car gru pos ou pes so as.
No tocante ao compor ta men to da Admi nis tra ção, o prin cí pio da im pes so a li da de
dis so cia a fi gu ra do ser vi dor pú bli co que pra ti ca o ato da fi gu ra do ór gão ou en ti dade
que ele representa. Des sa for ma, o ato deve ser im pu ta do não ao ser vi dor, que ape nas
ma ni fes ta a von ta de es ta tal, mas sim ao ente pú bli co em cujo nome ele foi pro du zi do.
O prin cí pio da im pes so a li da de, que nada mais é do que de cor rên cia, no âm bi to
da Admi nis tra ção, do prin cí pio da iso no mia, tem vá ri as con se qüên ci as prá ti cas. Por
for ça dele, por exem plo, é ve da da a pro mo ção pes so al de au to ri da des e ser vi do res na
pu bli ci da de de obras, cam pa nhas ou programas. Por ca u sa dele, é exi gi do con cur so
pú bli co na se le ção de servidores, ou, ain da, exi gi da li ci ta ção na aqui si ção de bens e
ser vi ços. E é ele que acar re ta a res pon sa bi li da de da Admi nis tra ção por pre ju í zos ca usa dos por seus agen tes ao par ti cu lar.
A mo ra li da de é ou tro pres su pos to de va li da de de todo ato ad mi nis tra ti vo do Poder Pú bli co. Não se tra ta, con tu do, da mo ral co mum, que re gu la o re la ci o na men to coti di a no do ho mem do povo com seus se me lhan tes, mas da mo ral ad mi nis tra ti va, que é
o con jun to de re gras fi na is e dis ci pli na res de boa ad mi nis tra ção, que ori en tam a apl ica ção do po der dis cri ci o ná rio pelo agen te pú bli co.
É im por tan te lem brar que a mo ra li da de deve ser ob ser va da não so men te pelo
ges tor pú bli co, mas igual men te pelo par ti cu lar que se re la ci o na com a Admi nis tra ção,
que está obri ga do a com por tar-se com le al da de e boa-fé em to das as opor tu ni da des.
A vi o la ção da moralidade ca rac te ri za a im pro bi da de ad mi nis tra ti va, o que tem
con se qüên ci as gra ves. A pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral já pres cre ve que os atos de impro bi da de dos ser vi do res pú bli cos po dem acar re tar a sus pen são dos di re i tos po lí ti cos,
a per da da fun ção pú bli ca, a in dis po ni bi li da de de bens e a obri ga ção de res sar ci mento
ao Erá rio, nos ter mos es ta be le ci dos pela lei, sem pre ju í zo das san ções pe na is ca bí veis.
A pu bli ci da de sem pre foi con si de ra da um prin cí pio da Admi nis tra ção. Nem po deria ser di fe ren te, pois o Po der Pú bli co, exa ta men te em ra zão de sua na tu re za, deve agir
com a ma i or trans pa rên cia pos sí vel. Isso é in dis pen sá vel para que os par ti cu la res possam,
a qual quer ins tan te, ter co nhe ci men to do que os ges to res pú bli cos es tão fa zen do.
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A pu bli ci da de é, as sim, uma de cor rên cia di re ta do prin cí pio re pu bli ca no. Ares é
pú bli ca, e como os agen tes pú bli cos nada mais são do que me ros ad mi nis tra do res dos
bens da co mu ni da de a eles con fi a dos, o par ti cu lar, a fim de po der con tro lá-los, tem dire i to de co nhe cer os atos que ad mi nis tra do res pra ti cam, em es pe ci al quan do tais atos
têm re fle xo di re to so bre ele. É a ra zão, por exem plo, da di vul ga ção que deve ser confe ri da aos pro ce di men tos li ci ta tó ri os, bem como da obri ga ção de pres tar con tas.
O prin cí pio da efi ciên cia é o mais re cen te prin cí pio ge ral da Admi nis tra ção Pú blica. Ele foi in tro du zi do na Cons ti tu i ção Fe de ral ape nas em 1998, pela Emen da n° 19, e re fle te a ten dên cia, de tec tá vel em todo o mun do, de pre o cu pa ção não ape nas com a le ga lida de, mas tam bém com o bom de sem pe nho dos ór gãos e en ti da des pú bli cos e com a
efe ti va sa tis fa ção dos in te res ses da co mu ni da de e de seus mem bros.
Na re a li da de, en tre tan to, o prin cí pio da efi ciên cia, tal como o da im pes so a li dade, tem dois as pec tos a se rem con si de ra dos. O pri me i ro, que já men ci o nei, diz res pe i to ao modo de or ga ni zar, de es tru tu rar e de dis ci pli nar os ór gãos e en ti da des da Adminis tra ção Pú bli ca, de ma ne i ra a atin gir os me lho res re sul ta dos na pres ta ção dos servi ços públicos.
O se gun do as pec to é con cer nen te ao modo de atu a ção de cada agen te pú bli co
iso la do. Pelo prin cí pio da efi ciên cia, é lí ci to es pe rar de cada ser vi dor o me lhor de s empe nho ao seu al can ce de suas atri bu i ções, de for ma a ob ter os me lho res re sul ta dos indi vi du a is pos sí ve is.
Mu i tos têm ten ta do con fe rir à efi ciên cia po si ção hi e rár qui ca su pe ri or à dos dema is prin cí pi os, ale gan do que o que re al men te im por ta para o ci da dão é que os ser viços pú bli cos se jam pres ta dos da me lhor for ma pos sí vel.
Con si de ro equi vo ca da essa po si ção. Além da Cons ti tu i ção não lhe atri bu ir essa
pro e mi nên cia, a efi ciên cia não é um va lor ab so lu to, como é no caso das or ga ni za ções
pri va das, mas sim re la ti vo, e deve ser to ma do em con jun to com os de ma is prin cí pi os
ge ra is da Admi nis tra ção. Pre ten der que a efi ciên cia ve nha a se sobre por a qual quer
um dos de ma is, em es pe ci al à le ga li da de, se ria co lo car em ris co a se gu ran ça ju rí d i ca e
o pró prio Esta do de Di re i to.
Além dis so, en ten do que o le gis la dor cons ti tu ci o nal te ria sido mais fe liz se, ao
in vés de con sa grar a efi ciên cia como prin cí pio ge ral, ti ves se ele gi do a efe ti vi da de. A
efi ciên cia diz res pe i to ape nas ao fun ci o na men to in ter no da Admi nis tra ção, à ma ne i ra
como fun ci o nam seus pro ces sos de tra ba lho e como atu am seus agentes.
Essa, en tre tan to, não é nem a ma i or pre o cu pa ção do ci da dão, nem a prin ci pal fina li da de do Po der Pú bli co, que deve ter como in te res se ma i or a com ple ta sa tis fa ção
das ne ces si da des da co mu ni da de e de seus mem bros. E o que ca rac te ri za essa com pleta sa tis fa ção não é nem a efi ciên cia, nem a efi cá cia – que ape nas in di ca o al can ce das
me tas de fi ni das para a ação es ta tal, nem a eco no mia – que re pre sen ta so men te a re dução de cus tos, mas a efe ti vi da de, ou seja, a ma i or sa tis fa ção pos sí vel das de man das
so ci a is, a uma ace i tá vel re la ção cus to/be ne fí cio.
São es ses, em sín te se, os prin cí pi os ge ra is da Admi nis tra ção Pú bli ca, que são,
como con se qüên cia ló gi ca, os prin cí pi os ge ra is da ges tão de re cur sos pú bli cos, tema
que me in cum bia apre sen tar. Gos ta ria, to da via, de es ten der um pou co o es co po des ta
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pa les tra, para men ci o nar dois prin cí pi os se to ri a is que con si de ro ex tre ma men te re levan tes para os ges to res de bens e va lo res pú bli cos: o prin cí pio da li ci ta ção e o prin c ípio da pres ta ção de con tas.
O prin cí pio da li ci ta ção sig ni fi ca que, ex ce to nos ca sos ex pres sa men te pre vistos em lei, toda e qual quer aqui si ção de bens e ser vi ços a ser paga com re cur sos pú blicos, se jam esses re cursos fede ra is, es ta du a is ou municipais, deve ser pre ce di da do
pro ce di men to se le ti vo de fi ni do na le gis la ção, cu jos ob je ti vos são con fe rir a todo par ti cu lar in te res sa do a opor tu ni da de de con tra tar com a Admi nis tra ção e se le ci o nar a
pro pos ta mais van ta jo sa para o Po der Pú bli co.
Assim, a li ci ta ção é um princípio ins tru men tal, que visa ga ran tir a con cre ti zação, no cam po ad mi nis tra ti vo, de vá ri os prin cí pi os ge ra is, como o da iso no mia que,
como vi mos, ori en ta todo o or de na men to ju rí di co e po lí ti co do País, o da le ga li da d e, o
da mo ra li da de, o da im pes so a li da de e, em bo ra al guns in sis tam em di zer o con trá rio,
tam bém o da efi ciên cia, na me di da em que per mi te iden ti fi car a al ter na ti va que me lhor aten de ao in te res se pú bli co.
O se gun do prin cí pio se to ri al que gos ta ria de abor dar é o da pres ta ção de con tas,
que es ta be le ce que todo ges tor de re cur sos pú bli cos está obri ga do a pres tar con tas de
sua uti li za ção à co le ti vi da de. Ele de cor re de dois prin cí pi os ge ra is, o re pu bli cano, que
pre co ni za que os bens do Esta do per ten cem à co le ti vi da de e são ape nas ad mi nis tra dos
pe los ges to res pú bli cos, e da pu bli ci da de, que cria para a Admi nis tra ção a obri ga to r i eda de de di vul gar seus atos, de modo a pro pi ci ar seu con tro le pe los par ti cu la res.
Des sa for ma, qual quer que seja a ori gem dos re cur sos, aque les que os re ce bem
es tão obri ga dos a com pro var, pe ri o di ca men te, sua apli ca ção den tro da lei, da boa técni ca e das fi na li da des a que se des ti na vam.
O des cum pri men to de tal prin cí pio tem con se qüên ci as gra ves. De modo ge ral,
pode caracterizar im probidade ad ministrativa, que acarreta as sanções que vimos
quan do exa mi na mos o prin cí pio da mo ra li da de: sus pen são dos di re i tos po lí ti cos, pe rda da fun ção pú bli ca, in dis po ni bi li da de de bens e obri ga ção de res sar ci men to ao Erário, nos ter mos es ta be le ci dos pela lei, sem pre ju í zo das san ções pe na is ca bí ve is.
De modo es pe cí fi co, a fal ta de pres ta ção de con tas traz como de cor rên cia a insta u ra ção, no caso de se tra tar de re cur sos fe de ra is, de um pro ce di men to denominado
to ma da de con tas es pe ci al, des ti na do a per mi tir ao Tri bu nal de Con tas da União apurar a res pon sa bi li da de pela omis são das con tas ou pela mal ver sa ção dos re cur sos e a
apli car aos res pec ti vos ges to res as san ções pre vis tas na lei, que vão des de a apli ca ção
de mul tas de cer ca de R$20.000,00 até a con de na ção ao re co lhi men to dos va lo res re pas sa dos pela União, que pode ain da ser con ju ga da com uma mul ta cor res pon den te a
até 100% do va lor do dé bi to. E a con de na ção pelo TCU, por for ça da lei ele i to ral, ainda acar re ta a ine le gi bi li da de dos ges to res por cin co anos.
Como se vê, a ges tão de re cur sos pú bli cos, em bo ra re pre sen te para o in di ví duo
a opor tu ni da de de ser vir à co mu ni da de a que per ten ce, é uma atri bu i ção de ex tre ma
res pon sa bi li da de, que deve ser de sem pe nha da com gran de zelo e com aten ta ob servân cia da le gis la ção per ti nen te.
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Vol to, pois, ao iní cio des ta apre sen ta ção, quan do men ci o nei mi nha ale gria em
par ti ci par des te even to, em ra zão da opor tu ni da de que ele re pre sen ta para o Tri bu nal
de Con tas da União de au xi li ar os ges to res de re cur sos pú bli cos a desincumbirem-se
da ár dua ta re fa que lhes é atri bu í da.
Espe ro que esse ob je ti vo seja al can ça do nes te en con tro, e con gra tu lo-me, mais
uma vez, com o Pre si den te do TCU, Mi nis tro Hum ber to Sou to, pela ini ci a ti va de apo i ar
sua re a li za ção. Cum pri men to, prin ci pal men te, a Dra. Ro sân ge la Pa ni a go Cu ra do Fleury
que, an te ri or men te, na Se ge cex, exer ceu um elo giá vel tra ba lho, ago ra à fren te da
Se cre tá ria de Con tro le Exter no do TCU no Esta do de Go iás, or ga ni za de for ma brilhan te este Se mi ná rio, apla u di do una ni me men te.
Por fim, ma ni fes to meu apre ço pelo com pa re ci men to de tan tas au to ri da des muni ci pa is, que de mons tram, com sua pre sen ça, seu com pro mis so com as co mu ni da des
a que ser vem. Espe ro que as pa les tras a se rem pro fe ri das ao lon go des te dia pos sam
elu ci dar suas dú vi das e aju dar a so lu ci o nar suas di fi cul da des.
Agra de ço a aten ção de to dos e lhes de se jo su ces so em suas ad mi nis tra ções.
Mu i to obri ga do.
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