
JURISDIÇÃO FINANCEIRA E GLOBALIZAÇÃO
(EXPANSÃO E LIMITES)

ANTÓNIO CLUNY
O autor analisa o funcionamento do Tribunal de Contas, incluído constitucionalmente comocategoria de Tribunal, enquanto responsável pela fiscalização e controlo, no plano financeiro, dosdinheiros públicos. Questiona se, com o processo de globalização, designadamente económica,é ainda possível, no caso, os Tribunais de Contas, cumprirem as funções para que foram pensa-dos. O autor sublinha a necessidade da prevalência de um poder independente que garanta,fora da lógica dos decisores públicos e à margem dos interesses dos privados que com eles con-trataram, a razoabilidade e legalidade da utilização dos fundos que sustentam a actividade con-tratada.

1. A visibilidade social do Tribunal de Contas e da sua actividade é
hoje grande, equivalendo ou ultrapassando, por vezes, a própria visibilidade
da acção dos tribunais judiciais e a projecção do que, por comodidade, pode-
remos denominar como justiça comum1.

A esse facto não é alheio, naturalmente, o esforço recente deste órgão
na divulgação da sua profícua, qualificada e variada actividade de controlo e
efectivação de responsabilidades financeiras.

Em todo o caso, esta visibilidade não ganharia o relevo mediático que hoje
tem, se o mundo moderno e as suas circunstâncias económicas e políticas não
determinassem um objectivo interesse público por uma matéria, antes, con-
siderada própria de especialistas.

Vivemos hoje, com efeito, um tempo novo, um tempo em que, por via do
chamado processo de globalização e das suas consequências políticas e eco-
nómicas, as diferenças entre interesse público, interesse privado, bem comum
e bens individuais se apresentam, de algum modo, menos nítidas e, dema-
siadas vezes, pouco assumidas na intervenção dos entes estatais nacionais
que gerem os dinheiros e projectam as finanças públicas de cada país.

Ora, a verdade é que os sistemas judiciários e os seus órgãos de jus-
tiça, de controlo da legalidade e da actividade do Estado foram pensados no
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âmbito da realização do Estado-Nação e, essencialmente depois da 2.ª Guerra
Mundial, tiveram em vista a concretização das finalidades do Estado-Social que,
então, ao menos na Europa, se assumiu como o paradigma dos Estados
Democráticos.

Os Tribunais — e portanto, assim, os Tribunais de Contas e, de certo
modo, também, os seus equivalentes de inspiração anglo-saxónica — foram,
pois, concebidos e, depois, aperfeiçoados para que o Direito produzido no
espaço de uma sociedade política, territorialmente delimitada, organizada e autó-
noma, fosse respeitado mas, acima de tudo, cumprido, cumprindo-se, deste
modo, também, através dele, o próprio projecto político de uma sociedade2.

A sua dinâmica e relevância social estão, assim associadas à própria
evolução do papel do Direito e da Lei como instrumentos de realização dos
direitos políticos, sociais e económicos num âmbito territorial preciso.

A questão está, pois, hoje, em saber se, com o processo de globaliza-
ção económica e as resultantes políticas e necessariamente jurídicas que
esse processo comporta, é ainda possível aos Tribunais (e neste caso aos Tri-
bunais de Contas) enquanto órgãos de soberania, cumprirem as funções para
que, naquele outro circunstancialismo político, cultural e territorial, foram sendo
pensados.

Isto é, saber se essas instituições mantêm as virtualidades políticas
necessárias para realizarem as suas atribuições, em sociedades e espaços pro-
blemáticos económicos extra-nacionais, onde, com frequência, o “contrato”entre
partes com estatuto, vocação e poderes diferentes se sobrepõe, como fonte
de direito, à lei e, por isso, tende a impor-se à vontade geral, tradicional-
mente espelhada nas opções legislativas tomadas no Parlamento.

Sociedades, territórios, actores políticos e agentes económicos de con-
tornos difusos, que tornam, por isso, difícil a identificação dos verdadeiros
responsáveis pelas decisões financeiras ou pela elaboração dos “contratos” que
justificam a despesa pública.

De outro lado, ainda, saber como, nesta conjuntura, hão-de ser compa-
tibilizados valores e normas resultantes dos comandos e leis constitucionais
nacionais com os valores e normas de organizações internacionais, cuja legi-
timidade democrática é, no mínimo, questionável.

Atentemos, por exemplo, nas normas pensadas em estruturas tecnocrá-
ticas e dimanadas, depois, de órgãos políticos da UE, cujos objectivos, se
situam, privilegiadamente, no assegurar das regras de concorrência e com-
petitividade económica entre os países que a integram e entre este seu
espaço institucional e os outros espaços económicos e políticos.

É, pois, precisamente, na brecha das contradições introduzidas pela força
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2 Não por acaso, delimitando bem o seu espaço de intervenção ou a competência territorial, refereespecificamente o n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto:
«O Tribunal de Contas tem jurisdição e poderes de controlo financeiro no âmbito da

ordem jurídica portuguesa, tanto no território nacional como no estrangeiro.»



e omnipresença do processo económico e social de globalização que carac-
teriza o mundo actual que as instituições de controlo financeiro do Estado e
as dos próprios espaços institucionais como a UE ganham hoje visibilidade
pública e acrescida importância política e social.

E ganham-na, precisamente e na medida em que conseguem questionar
muitas dessas opções opacas, tornando a sua compreensão acessível a um
mais vasto conjunto de cidadãos

Conhecer melhor a organização destes tribunais, as atribuições e (limi-
tação de) competências e os problemas jurídicos e políticos que condicio-
nam o seu funcionamento torna-se, por isso, interessante e necessário do
ponto de vista de uma cidadania informada.

É isso que, de uma forma sintética, e relativamente ao Tribunal de Con-
tas português, procuraremos fazer.

2. Como refere José Tavares, o Tribunal de Contas é «um órgão de
soberania (art. 110.º da CRP), aplicando-se-lhe, em geral, os princípios gerais
aplicáveis aos tribunais estabelecidos na Constituição — arts. 202.º e segs. —
de que destacamos os seguintes:

— Princípio da independência e da exclusiva sujeição à lei (art. 203.º);
— Direito à coadjuvação das outras autoridades (art. 202.º);
— Princípios da fundamentação, da obrigatoriedade e da prevalência

das decisões (art. 205.º);
— Princípio da publicidade (art. 206.º).»
Além disso e ainda de acordo como mesmo autor, o Tribunal de Contas

é «composto pelo presidente e dezoito juízes conselheiros, dois dos quais
nas Secções Regionais dos Açores e da Madeira (art. 14.º da Lei n.º 98/97),
é um órgão colegial, constitucional, estando consagrado como uma das cate-
gorias de Tribunais (art. 209.º, n.º 1) ao lado de outras — Tribunal Constitu-
cional, Supremo Tribunal de Justiça e tribunais judiciais de primeira e segunda
instância; e Supremo Tribunal Administrativo e demais tribunais administrati-
vos e fiscais»3.

O Tribunal de Contas, a par do Tribunal Constitucional, dos Tribunais
Administrativos e dos Tribunais Militares e ao contrário dos tribunais judiciais
e arbitrais, vê a sua competência concreta directamente definida pela CRP
(artigo 214.º).

Este tribunal supremo, como também lhe chama o referido autor não
exerce, no entanto, só ou primordialmente competências jurisdicionais e pode
mesmo dizer-se que parte significativa das suas funções, embora exercidas com
subordinação aos princípios antes referidos, não constitui uma verdadeira
actividade jurisdicional, pelo menos na asserção corrente de que jus dicere sig-
nifica dizer o direito do caso concreto.
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3 José Tavares: O Tribunal de Contas, Ed. Almedina, Coimbra, 1998, p. 36 e 37.



Referimo-nos, obviamente, às funções de fiscalização — sucessiva e
concomitante — a cargo da 1.ª e 2.ª Secções do Tribunal de Contas, tal
como definidas nos artigos 49.º e 50.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto4.

Assegurando uma função primordial e, quantitativamente, uma actividade
significativamente expressiva do Tribunal de Contas, essas tarefas, desen-
volvidas através de Processos de Auditoria rigorosamente regulados na lei,
embora revestindo particularidades específicas que, em alguns casos, quase
lhe asseguram características de prevalência, mais se aproximam, no entanto,
da típica actividade de perícia legal do que da clássica função jurisdicional5.

Por isso, a composição do corpo de juízes do Tribunal de Contas é plu-
ral e interdisciplinar do ponto de vista do seu recrutamento, não se cingindo
à integração de juristas ou magistrados de carreira.

De acordo como n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, são
atribuições do Tribunal de Contas:

— Fiscalizar a legalidade e regularidade das receitas e das despesas
públicas;

— Apreciar a boa gestão financeira;
— Efectivar responsabilidades por infracções financeiras.
3. Esta simples enumeração dá-nos, de imediato, a ideia de que a fun-

ção do Tribunal de Contas vai, hoje, muito para além, do simples controlo
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4 Já quanto à fiscalização prévia a doutrina divide-se sobre a natureza jurisdicional ou nãodessa função.
5 Artigo 54.º (Da verificação externa de contas)
1 — A verificação externa das contas tem por objecto apreciar, designadamente:
a) Se as operações efectuadas são legais e regulares;
b) Se os respectivos sistemas de controlo interno são fiáveis;
c) Se as contas e as demonstrações financeiras elaboradas pelas entidades que as prestam reflec-tem fidedignamente as suas receitas e despesas, bem como a sua situação financeira epatrimonial;
d) Se são elaboradas de acordo com as regras contabilísticas fixadas.
2 — A verificação externa das contas será feita com recurso aos métodos e técnicas de audito-ria decididos, em cada caso, pelo Tribunal.
3 — O processo de verificação externa das contas conclui pela elaboração e aprovação de um rela-tório, do qual deverão, designadamente, constar:
a) A entidade cuja conta é objecto de verificação e período financeiro a que diz respeito;
b) Os responsáveis pela sua apresentação, bem como pela gestão financeira, se não forem osmesmos;
c) A demonstração numérica referida no n.º 2 do artigo 53.º;
d) Os métodos e técnicas de verificação utilizados e o universo das operações seleccionadas;
e) A opinião dos responsáveis no âmbito do contraditório;
f) O juízo sobre a legalidade e regularidade das operações examinadas e sobre a consistência,integralidade e fiabilidade das contas e respectivas demonstrações financeiras, bem como sobrea impossibilidade da sua verificação, se for caso disso;
g) A concretização das situações de facto e de direito integradoras de eventuais infracçõesfinanceiras e seus responsáveis, se for caso disso;
h) A apreciação da economia, eficiência e eficácia da gestão financeira, se for caso disso;
i) As recomendações em ordem a serem supridas as deficiências da respectiva gestão finan-ceira, bem como de organização e funcionamento dos serviços;
j) Os emolumentos devidos e outros encargos a suportar pelas entidades auditadas.



da legalidade, avançando por caminhos que, tanto podem ser encarados, por
uns, de um ponto de vista técnico, como, por outros, podem ser considerados
já políticos (e, por isso, de legitimidade questionável).

Se, por agora, dado o respeito que a especial qualificação dos seus juí-
zes e técnicos tem inspirado, não têm sido muito evidentes as rupturas polí-
ticas produzidas pelos Relatórios de Auditoria no seio do Estado ou daqueles
que com ele contratam, nada impede, contudo, que, no futuro, isso venha a
acontecer. Alguns sinais dessa fractura existem já.

4. Analisando e enquadrando, agora, as descritas atribuições do Tribu-
nal de Contas, podemos, dizer que elas se concretizam através de quatro
tipos de actividades funcionais distintas:

— Fiscalização preventiva a cargo da 1.ª Secção do Tribunal de Contas
— o chamado visto prévio.

Tem esta fiscalização por finalidade verificar se os actos, contratos
ou outros instrumentos geradores de despesa ou representativos de
responsabilidades financeiras directas ou indirectas estão conforme às
leis em vigor e se os respectivos encargos têm cabimento em verba
orçamental própria.

Nos instrumentos geradores de dívida pública, a fiscalização pré-
via tem por fim verificar, designadamente, a observância dos limites
e sublimites de endividamento e as respectivas finalidades, estabe-
lecidas pela Assembleia da República.

Constituem, por isso, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto, fundamento da recusa do visto: a desconformidade dos
actos, contratos e demais instrumentos referidos com as leis em vigor.

Isto de molde e quando tais desconformidades possam implicar:
1. Nulidade do acto;
2. Encargos sem cabimento em verba orçamental própria;
3. Violação directa de normas financeiras;
4. Ilegalidade que altere ou possa alterar o respectivo resultado

financeiro6.
— Fiscalização concomitante a cargo da 1.ª e 2.ª Secções.

Este tipo de fiscalização traduz-se na realização de diferentes tipos
de Auditoria:

Da 1.ª Secção, aos procedimentos e actos administrativos que
impliquem despesas de pessoal e aos contratos que não devam ser
remetidos para fiscalização prévia por força da lei, bem como à exe-
cução de contratos visados.
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6 Artigo 44.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.



Da 2.ª Secção, à actividade financeira exercida antes do encer-
ramento da respectiva gerência.

Os Relatórios destas Auditorias podem, ainda, como veremos, ser-
vir de instrumento e processo de verificação da respectiva conta ou
servir de base a processo de efectivação de responsabilidades ou
de multa.

— Fiscalização sucessiva consiste, essencialmente, na verificação,
por parte da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, das contas das
entidades indicadas no artigo 2.º, na avaliação dos respectivos sis-
temas de controlo interno, na apreciação da legalidade, economia,
eficiência e eficácia da sua gestão financeira e assegura a fiscali-
zação da comparticipação nacional nos recursos próprios comuni-
tários e da aplicação dos recursos financeiros oriundos da União
Europeia.

Esta função, que, no fundamental, se materializa na concretiza-
ção de Auditorias e dos respectivos Relatórios tem, como antes se des-
creveu, alcances e objectivos vários.

Para concretizar esses objectivos o legislador conferiu ao Tribu-
nal de Contas, como verificámos, inúmeras competências que se não
reduzem, no entanto, a meras funções de controlo de legalidade e, cor-
relativo, julgamento de infracções financeiras e efectivação de res-
ponsabilidades.

Entre eles podemos destacar os que se descrevem no artigo 5.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto:

a) Dar parecer sobre a Conta Geral do Estado, incluindo a da
Segurança Social, bem como sobre a conta da Assembleia da
República;

b) Dar parecer sobre as contas das Regiões Autónomas, bem
como sobre as contas das respectivas Assembleias Legisla-
tivas;

c) Verificar as contas dos organismos, serviços ou entidades
sujeitos à sua prestação;

d) Apreciar a economia, eficácia e eficiência, segundo critérios
técnicos, da gestão financeira das entidades referidas nos
n.os 1 e 2 do artigo 2.º, incluindo a organização, o funciona-
mento e a fiabilidade dos sistemas de controlo interno;

e) Realizar por iniciativa própria, ou a solicitação da Assembleia
da República ou do Governo, auditorias às entidades a que
se refere o artigo 2.º;

f) Fiscalizar, no âmbito nacional, a cobrança dos recursos pró-
prios e a aplicação dos recursos financeiros oriundos da
União Europeia, de acordo com o direito aplicável, podendo,
neste domínio, actuar em cooperação com os órgãos comu-
nitários competentes;

152 António Cluny

JULGAR - N.º 3 - 2007



Quando, todavia, nestes Relatórios de Auditoria da 2.ª Secção, resul-
tantes de acções de fiscalização sucessiva e à semelhança do que ocorre com
os da fiscalização concomitante, são, evidenciadas infracções financei-
ras, podem ocorrer, depois, através das acções de responsabilidade finan-
ceira — da iniciativa, em primeira-mão, do Ministério Público — processos
de efectivação de responsabilidade, cujo julgamento decorre na secção juris-
dicional por excelência do Tribunal de Contas — a 3.ª Secção.

— Efectivação da responsabilidade financeira: Entre as competências
directamente atribuídas ao Tribunal de Contas pela alínea c) do n.º 1
do artigo 214.º da CRP destaca-se, precisamente, a de “efectivar a res-
ponsabilidade por infracções financeiras, nos termos da lei.”

A efectivação directa da responsabilidade financeira — ao menos com a
cabal a dimensão que atinge entre nós — não é contudo uma característica
comum a outros tribunais de contas de outros países.

Vejamos!
A — A responsabilidade financeira efectiva-se mediante a instaura-

ção e decisão de processos de julgamento de contas e de responsabi-
lidade financeira por parte de 3.ª Secção do Tribunal de Contas.

Os processos de efectivação de responsabilidade financeira
têm, como temos vindo a explicar, por base os Relatórios e os Pro-
cessos de Auditoria do próprio Tribunal (1.ª e 2.ª Secções) e, agora,
depois da Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, podem fundar-se, tam-
bém, se verificados na sua elaboração e envio os requisitos p. nos
artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, nos relatórios
dos órgãos ou quaisquer entidades de controlo interno.

Para a intentar as referidas acções é competente o Ministério
Público que, naturalmente, atenta a sua autonomia constitucional e
estatutária, não está obrigado às qualificações jurídicas dos factos
evidenciados nos respectivos relatórios (artigo 89.º, n.º 1).

Quando o Ministério Público decidir não o fazer, podem, ainda,
as entidades tutelares dos responsáveis visados nos Relatórios de
Auditoria do Tribunal de Contas e nos relatórios dos órgãos de con-
trolo interno e os dirigentes destes mesmos organismos agir subsi-
diariamente.
B — O conceito de responsabilidade financeira não era, já antes da

Lei n.º 48/2006, dos mais claramente definidos pela ciência jurídica.
Ela não pode, contudo deixar de ser entendida como uma res-

ponsabilidade individual e subjectiva, de todos que, legalmente,
podem gerir e dispor de dinheiros públicos, não havendo respon-
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sabilidade financeira de pessoas colectivas ou de órgãos colectivos
por si próprios considerados (v. artigos 61.º, 62.º, 63.º, 64.º e 67.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto)7.

Podem detectar-se na estruturação do(s) moderno(s) conceito(s)
de responsabilidade financeira, elementos inspiradores provindos
da responsabilidade civil, criminal e disciplinar.

A responsabilidade financeira está, ao menos formalmente, divi-
dida em responsabilidade reintegratória e responsabilidade sancio-
natória.

A primeira concretiza-se pela obrigação de responder e repor
dinheiros ou valores públicos, quando tiver havido alcance, des-
vio ou pagamentos indevidos (artigo 59.º da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto).

A segunda consiste na aplicação de uma multa (substancial-
mente administrativa) em virtude da violação de normas de direito
financeiro, devidamente tipificadas no artigo 65.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.
C — Como diz Sousa Franco, “A obrigação de repor dinheiros (ou

outros valores) gastos de modo ilegal ou irregular constitui a forma típica
de efectivar responsabilidades por infracção financeira”8.

É aqui, verdadeiramente, que se situa, segundo muitos autores,
a ideia de responsabilidade financeira stricto sensu, ou a respon-
sabilidade financeira reintegratória, como, agora, muito claramente,
é designada pelo artigo 59.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

Este instituto resultou, histórica, directa e consequentemente, da
própria função de julgamento das contas públicas, enquanto função
atribuída a um órgão técnico ou jurisdicional, capaz de efectuar um
controlo externo independente9.
D — O conceito de responsabilidade financeira esteve, assim, sem-

pre, estritamente ligado à própria ideia de jurisdição financeira e ao
modelo e competências de Tribunal de Contas que, em cada momento,
veio a ser consagrado em cada país.
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7 Carlos Moreno: Finanças Públicas / Gestão e Controlo dos Dinheiros Públicos, Ed. UAL,1998:«Ora, todas estas entidades do sector Público, desde um qualquer serviço ou organismo daAdministração Central até à mais insignificante sociedade comercial de capitais maioritariamentepúblicos, actuam através de pessoas físicas, de homens e de mulheres; individualmente, ouintegrados em órgãos colegiais, desenvolvem actividade financeira, cabendo-lhes, sempre, emmaior ou menor grau, a responsabilidade da gestão dos dinheiros públicos.»
8 Sousa Franco: Finanças Públicas e Direito Financeiro, p. 483.
9 Sousa Franco, Dinheiros Públicos, Julgamento de contas e controlo fnaceiro no espaço de Lígua

Portuguesa, Ed. Tribunal de Contas, Lisboa, 1995, pag. 19.



Dizia-se numa intervenção, apresentada pelo Tribunal de Contas
de Portugal no âmbito da realização do XX Congresso dos Tribunais de
Contas do Brasil (Fortaleza, 12 a 15 de Outubro de 1999), intitulado
Controlo Externo e Responsabilidade Financeira (O Sistema Português):

“Existe responsabilidade financeira quando alguém possa vir a
constituir-se na obrigação de repor fundos públicos ou suportar as
sanções legalmente previstas, no âmbito do controlo jurisdicional
do Tribunal de Contas, em virtude da violação de normas discipli-
nadoras da actividade financeira pública”10.
Por outro lado, João Franco do Carmo sustentava: «… a respon-

sabilidade financeira pressupõe a prática de uma infracção típica às nor-
mas jurídicas que disciplinam a actividade financeira do estado por parte
de determinados sujeitos ou entidades ligados à gestão de dinheiros
públicos; como tal, uma infracção ao direito financeiro (ou simplesmente
financeira), entendido este como ramo autónomo do direito público. E esta
infracção conhecerá como foro exclusivo, um tribunal especializado em
matéria financeira»11.

Mas, o mesmo autor precisava, ainda:
«Definimos, então a responsabilidade financeira como a situa-

ção em que se encontra alguém que, em virtude da imputação de
uma infracção financeira no âmbito do controlo jurisdicional suces-
sivo exercido pelo Tribunal de Contas, é obrigado a repor nos cofres
públicos as importâncias abrangidas por aquela infracção»12.
A responsabilidade financeira era pois pensada, não só como o

resultado da jurisdição stricto sensu do Tribunal de Contas a cargo da
3.ª Secção, mas, também, como a consequência do controlo concomitante
ou sucessivo desse mesmo Tribunal por parte das 1.ª e 2.ª Secções.

A responsabilidade financeira, como conceito autónomo, só teria,
assim, sentido no âmbito integrado de uma jurisdição especial: a jurisdi-
ção financeira13.
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10 Edição do próprio Tribunal de Contas; 1. A Responsabilidade Financeira. — 1.1 Conceito e
Modalidades — p. 8.

11 Contribuição para o Estudo da Responsabilidade Financeira, in Revista do Tribunal de Con-
tas n.º 23 — Jan/Set de 95, p. 73.

12 Contribuição para o Estudo da Responsabilidade Financeira, in Revista do Tribunal de Con-
tas n.º 23 — Jan/Set de 95, p. 135.

13 A propósito diz João Franco do Carmo em Contribuição para o Estudo da Responsabilidade
Financeira — Revista do Tribunal de Contas n.º 23, 1955:
“Na verdade, a responsabilidade financeira, tal como a enquadrámos anteriormente, só adqui-
riu verdadeira autonomia conceptual quando o controlo das contas públicas se vê alçado a
princípio fundamental do Estado democrático e liberal. O instituto da responsabilidade finan-



E — Esta ideia vinha, até à publicação da Lei n.º 48/2006, sendo
reforçada, no caso português, pela jurisprudência da 3.ª Secção do Tri-
bunal de Contas, designadamente através da doutrina expendida nos
Acs. n.º 5/5, de 11 de Junho, e n.º 6/5, de 28 de Novembro.

Porém, depois da publicação da Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto,
esta concepção terá de passar a ser lida de modo diverso e mais res-
tritivo do que antes acontecia.

De um lado, porque os Relatórios que servem de base instrutória e
pressuposto das acções de responsabilidade financeira deixaram de ser
exclusivamente aqueles que o Tribunal de Contas elaborava ou tinha
por função aprovar.

Com efeito, as Secções de fiscalização sucessiva e concomitante
(2.ª e 1.ª) perderam o exclusivo da validação e selecção dos Relatórios
que poderiam ou não servir de base ao Ministério Público para intentar
uma acção de responsabilidade junto da 3.ª Secção.

Ou seja, perderam, de facto, o papel de saneamento prévio da
matéria que pode ou não dar origem a um processo de efectivação de
responsabilidade financeira.

De outro, ainda, porque nos termos da nova redacção do artigo 12.º,
n.º 3, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, a decisão dos ministros e outros
órgãos passou a ser determinante para enviar os Relatórios dos Órgãos
de Controlo Interno ao Tribunal de Contas e decidir, subsidiariamente à
decisão do Ministério Público de intentar ou não um procedimento judi-
cial, a propositura de uma acção.

Finalmente, porque, nos termos do artigo 89.º, n.º 1, al. b), da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto, mesmo relativamente aos Relatórios de Audi-
toria efectivados pelo Tribunal, os órgãos de direcção, superintendência
e tutela dos organismos auditados passaram a ter, subsidiariamente tam-
bém, uma palavra importante no que respeita à decisão de instaurar ou
não procedimento jurisdicional.

F — A ideia de que a responsabilidade financeira não podia ser
concebida como autonomizada da sua específica jurisdição, passou, por
isso, agora, depois das alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2006,
de 29 de Agosto, a ter de ser referida apenas à função da 3.ª Secção.

Em todo o caso, convém reafirmar o que se refere num estudo, já
antigo, elaborado pelo próprio Tribunal de Contas, «… O que verdadei-
ramente distingue a responsabilidade financeira reintegratória da res-
ponsabilidade civil de Direito Privado, é o facto de, enquanto esta pode
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gar, pelas formas adequadas, a actividade daqueles.”



resultar de qualquer acção não tipificada na lei que seja susceptível de
provocar um dano, aquela resulta apenas de um conjunto de acções
tipificadas na lei susceptíveis de causar danos patrimoniais numa esfera
pública»14.
4. Descritas, mesmo que perfunctoriamente, as atribuições, competên-

cias, algumas características organizacionais do Tribunal de Contas e, bem
assim, certas das especificidades da responsabilidade financeira, importa, tal-
vez, reflectir sobre a incidência que a actividade deste órgão judiciário pode
revestir no actual contexto político, económico e social do mundo.

O incremento das funções políticas e económicas do Estado ocorridas no
Séc. XX, a sua consagração constitucional e a consequente expressão que
elas, por isso, assumem a nível das finanças públicas, veio conferir importância
manifesta às especiais tarefas de controlo e defesa da legalidade democrática
por parte das instituições de fiscalização jurídica e financeira da despesa
pública e das finanças do Estado.

A fiscalização e defesa da legalidade financeira passou, então a integrar,
também, à idealização e vontade de efectivação de um projecto político que
a sociedade quer realizar num quadro constitucional e institucional específico.

A Democracia social pressupõe, precisamente, a ideia de que esse pro-
jecto se cumpre através da realização da legalidade democrática.

Quando se acentua a vertente “democrática” da legalidade, quer-se, além
do mais, exaltar a ideia de submissão de todos os cidadãos à lei e a neces-
sidade (democrática) de que ela seja, realmente, aplicada por igual a todos os
cidadãos15.

A questão da igualdade jurídica dos cidadãos — que num Estado social
não se quer apenas formal, mas virtualmente substantiva — anda, pois, nesta
perspectiva, directa e concretamente relacionada com as próprias caracterís-
ticas de generalidade e abstracção da Lei, e adquire relevância concreta
quando se fala da aplicação dos dinheiros públicos.

A correcta, isenta e equilibrada forma de gastar e aplicar os dinheiros e
valores públicos, obedecendo a um tal projecto de legalidade, implica, neces-
sariamente, um apertado controlo.

A realização dos fins do Estado Social — ou, se se quiser, do modelo
social europeu — necessita, por isso, de um controlo rigoroso não apenas for-
mal, mas tão substantivo, dos dinheiros públicos.
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14 Controlo Externo e Responsabilidade Financeira (O Sistema Português), Ed. Tribunal de Con-tas, 1999.
15 A própria ideia de «legalidade democrática» acentuou-se como conceito, depois da 2.ª Guerranas Constituições dos países vencidos ou dos que, mais tarde, como Portugal e Espanha, aca-baram por derrotar as ditaduras que por meio século os dominaram. Este conceito, que foicontraposto à ideia de «estado de legalidade» que, apesar de tudo, subsistiu em alguns des-ses países, mesmo durante as ditaduras, acabou assim por fazer coincidir a sua consagra-ção com a de «estado social «que também enformou as novas democracias saídas da Guerraou das ditaduras «fascistas» do Séc. XX.



Isto, de molde a que esses dinheiros públicos possam ser utilizados para
a concretização do bem comum (porventura esta será uma menção mais abran-
gente do que interesse público) e não sejam canalizados, privilegiadamente,
para a concretização de interesses ou objectivos que lhe são exteriores16.

Fiscalização e controlo que, no plano financeiro, são, normalmente, con-
feridos, em vários ordenamentos constitucionais e judiciários, a organismos inde-
pendentes, que, nalguns casos, revestem o modelo do Tribunal de Contas
português.

5. Vem sendo, entretanto, assumido, como uma realidade “incontestável”,
que o Estado, por si, gasta mal e concretiza pior as tarefas a que constitu-
cionalmente está (ainda) obrigado.

Tal dogma induz, assim, as administrações estatais, pressionadas, além
disso, pelos interesses expansivos de grandes grupos económicos nacionais
ou internacionais, a privatizar serviços, entregando-os em out sorcing (muitas
vezes com contratos, no mínimo, pouco cuidados ou já previamente formatados)
à exploração privada.

Acresce, como factor adicional de deslegitimação e perturbação da acti-
vidade do Estado, um outro discurso político, que se funda na inutilidade e na
pouca produtividade que os tradicionais mecanismos legais de controlo interno
(a burocracia, acusa-se) acrescentam às suas funções e impõem aos que, do
sector privado, como ele colaboram na “realização da sua missão”.

Como resposta a esta pretensão, assiste-se, num vai e vem contínuo
(que depende, também, como temos assistido, de circunstanciais necessida-
des de controlo orçamental), à “empresarialização” de significativos departa-
mentos estatais, que, antes, se regiam por normas financeiras estritas, agora
(afinal, talvez não) consideradas espartilhantes e impeditivas de uma gestão
moderna.

A tendência provocada pelo cruzamento destes discursos — que depois,
curiosamente, não se traduz, ao menos entre nós, numa verdadeira política de
definição de mais rigorosos e substantivos estatutos individuais de responsa-
bilidade dos encarregados pelas decisões financeiras — induz os decisores a
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16 A ideia de interesse ou bem comum em alternativa a interesse público, no contexto do pro-cesso de globalização e da apropriação do Estado pelas estratégias e interesses que teori-camente lhe deveriam ser alheios, ganha, actualmente interesse, ao menos como funda-mento legitimador da actividade de organismos não directamente detidos por esses interesses.Ela tende a ultrapassar a clássica dicotomia privado/público. Se, no campo do direito, estaideia se mostra desde logo evidente quando se fala no Direito Ambiental, ela não pode, con-tudo ser olvidada, quando se pensa, por exemplo, no direito à saúde e à educação e ganhatambém, assim, relevância do ponto de vista do Direito Financeiro e Fiscal, tanto mais queparte são impostos de nacionais, mas também de emigrantes que pagam esses serviços.V. a propósito, a curiosa entrevista do sempre polémico Toni Negri ao Le Magazine Litéraire
n.º 468 — octobre 2007.V. ainda, no mesmo sentido, Étienne Balibar, Droit de cité — Citoyenneté ou Souveraineté du
Peuple?, Ed. Quadrigue/PUF, Paris, 2002.V. também, Paolo Virno: Grammaire de la Multitude, Ed. L’éclat & Conjonctures, Nîmes, 2002.



expectativas e comportamentos culturalmente desadequados ao modelo legis-
lativo de controlo financeiro existente17.

Vivemos, por isso, um momento de perplexidade entre um discurso polí-
tico dominante que ainda não é lei e uma lei que deve ser aplicada, mas
que, em casos determinados, ameaça a legitimidade daquele discurso.

Atente-se, a este propósito, nas paradigmáticas palavras do Conselheiro
Alfredo José de Sousa sobre o problema das parcerias público-privadas: «é
hoje em dia largamente reconhecida uma necessidade de repensar o papel do
Estado nas sociedades em que vivemos, e, particularmente, quando este em
causa a implementação de processos de desenvolvimento. […] Ninguém dei-
xará de reconhecer que cabe ao Estado a prossecução de determinadas acti-
vidades que não faria sentido serem administradas por agentes económicos
privados (porque insusceptíveis de preço de mercado) tais como a aprovação
de leis, a administração da justiça, a protecção do ambiente ou a defesa mili-
tar. Mas também parece incontornável que são as entidades privadas as
mais eficientes na produção e provisão dos bens e serviços designados “de
mercado”. Porém, a verdade é que existem muitas áreas de actividade em
que a separação dos níveis de gestão (sector público, na lógica da satisfação
das necessidades colectivas; sector privado, quando sobreleva a utilidade
criada no plano individual) não é de facto linear.»

E depois conclui: «E, as entidades concessionárias ou gestoras de serviços
públicos podem (e devem) ser auditadas pelo tribunal de contas, na medida em
que beneficiem ou utilizem recursos provenientes de fundos públicos…»18.

Afirma-se, assim, apesar de tudo, a necessidade da prevalência de um
poder independente que garanta, fora da lógica dos decisores públicos e à mar-
gem dos interesses dos privados que com eles contrataram, a razoabilidade
e legalidade da utilização dos fundos que sustentam a actividade contratada.

Isto, mesmo que, devido a já celebrada fuga para o direito privado do pró-
prio Direito Administrativo — que, com o Direito Penal, parecia ser o último
reduto do direito estatal — à espera possa sempre estar escondido o desin-
teressado contributo de um qualquer aresto de um tribunal arbitral, que ape-
nas procura ajudar a interpretar melhor o contrato e, assim, a regular, com mais
precisão, a acção da justiça financeira; ou seja o Tribunal de Contas.

A situação do mundo e da sua circunstância actual é, aliás, descrita por
Danilo Zolo com grande clareza: «In un sistema internazionale fortemente
condizionato dalle convenienze dele grandi agenzie economiche e finaziarie,
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17 Paradigma deste cínico engano é o teor da norma contida no artigo 61.º, n.º 2, da Lei n.º 98/97,de 26 de Agosto, quando, num sistema de administração pública, efectivamente, partidarizadano seu topo hierárquico, torna quase impossível a responsabilização dos membros do Governo,em muitos casos os reais decisores ou ao menos os verdadeiros inspiradores das informa-ções e decisões visadas pela actividade de controlo e efectivação de responsabilidades doTribunal de Contas.
18 Alfredo José de Sousa, Conselheiro e antigo Presidente do Tribunal de Contas: As Parcerias

Público-Privadas e o Desenvolvimento — O Papel do Controlo Finaceiro Externo. Artigopublicado na Revista do Tribunal de Contas n.º 36 — Julho/Dezembro de 2001.



il potere dicisionale, dinâmico e innovativo, delle forze dei mercati tende a
prevalere sulla decrescente efficacia regolativa delle legislazioni statali e delle
istituzioni internazionali»19.

A emergência deste novo Direito da globalização baseado no “contrato”
estilhaçou já, portanto, em muitos casos, a coerência sistémica do ordenamento
jurídico-constitucional e, naturalmente, também, a do Direito financeiro de
muitos Estados20.

Contrato que, pela sua natureza, no essencial, exprime, como fonte de
direito, apenas, a vontade comum das partes que o subscreveram e que, por
isso, deve, conter em si, de algum modo, os interesses privados que, em
princípio, são estranhos às necessidades sociais que os serviços contrata-
dos devem resolver.

Partes, que, por outro lado — privadas, de natureza nacional, internacional
ou transnacional, estatais e públicas — têm, precisamente, conforme as cir-
cunstâncias, poderes e condicionamentos diferentes, além de prosseguirem e
se regerem por valores e interesses, teoricamente, diversos.

Donde, em qualquer momento, haverá o tribunal que qualificar interesses
e bens coexistentes — mas conflituantes no seio do contrato — e optar por
uns em detrimento de outros.

Neste sentido, o direito da globalização não pode senão desconfiar dos
organismos que, tradicionalmente, devem aplicar e fazer respeitar o outro
Direito; os tribunais nacionais e internacionais

E estes, realmente, porque imbuídos de uma outra lógica e cultura jurí-
dica constitucional, parecem, na verdade, incapazes de aplicar aquele. Ao
menos com o sucesso e a eficácia que os valores económicos prevalecentes
e que lhe estão, prioritariamente, subjacentes exigem.

Por isso, esse direito da globalização e os interesses que lhe estão na
génese tendem a produzir e institucionalizar, nas sociedades onde conse-
guem razoável preponderância, “mecanismos judiciários próprios” capazes
de, mais eficazmente, o interpretar e aplicar.

E, não se julgue que esta situação se configura, hoje, todavia, entre
nós, como uma mera hipótese.

No que respeita à jurisdição financeira, a experiência ocorreu já em Por-
tugal. Com efeito, no âmbito e no decurso de um importante processo de efec-
tivação de responsabilidades reintegratórias, o próprio Estado fez accionar
um tribunal arbitral para interpretar um contrato durante a pendência e antes
da decisão de uma acção de responsabilidade financeira que decorria no Tri-
bunal de Contas.

Pedro Mercado Pacheco, referiu-se, em geral, ao problema, nas Jornadas
Jurídicas que, em 2005, se realizaram na Faculdade de Direito da Universidade
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19 Danilo Zolo, Globalizzazione / Una Mapa dei Problemi; Editori Laterza, Roma-Bari, p. 89.
20 Ver, a este propósito, o conjunto de magníficos estudos incluídos em: Globalización y Dere-

cho, Ed. Universidad Autónoma de Madrid, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2006.



Autónoma de Madrid, dedicadas ao tema da Globalização e Direito: «Hoy asis-
timos a la afirmación progresiva de un modelo de justicia bien distinto de aquel
que erigió la codificación revolucionaria en nombre del principio de igualdad jurí-
dica. La otra cara del movimiento de desregulación es el movimiento de “Infor-
malización de la justicia”, esto es, la multiplicación y preferencia por mecanis-
mos extraestatales de resolución de conflictos como el arbitraje privado o la
creación estatal de sedes extrajudiciales de resolución de conflictos»21.

Embora num outro contexto, afirmou, também, Michel Freitag: «Assim
os procedimentos dedutivos de aplicação do direito vêem-se substituídos por
procedimentos indutivos de consulta, de negociação, de confrontação, desem-
bocando em verdadeiras negociações tecnocráticas baseadas no conheci-
mento (ou na pretensão do conhecimento) empírico dos campos particulares
de realidade que são objecto ou o lugar das intervenções, e sobre a adaptação
a posteriori da acção dos “poderes públicos” a todas as relações de força e
a todas as transformações das condições de facto do seu meio social ambiente
específico»22.

O caminho poderia ser, claro, o da evolução já esboçada no nosso orde-
namento jurídico (a Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto). Isto é, o de aprofundar
o controlo legal substantivo e não apenas formal — mesmo do ponto de vista
do controlo e justificação legal prévia da economicidade das cláusulas con-
tratuais — dos contratos e actos da administração23.

Só que a contrapartida de uma tal actividade, se efectiva e persistente,
seria a da imediata deslegitimação do sistema de controlo jurisdicional, que pas-
saria, como as demais jurisdições, a ser acusado de politização e ilegitimidade
democrática.

A permanente discussão sobre a utilidade e oportunidade política do
visto prévio (mesmo que no essencial ele incida, hoje, apenas, na regularidade
formal do acto e da despesa) é disso um exemplo claro.

Sem pessimismos ou falsos optimismos, teremos, assim, que afirmar
que parece estreito o caminho que, no contexto do mundo actual, fica reser-
vado à intervenção dos órgãos independentes de controlo financeiro do Estado,
como é o caso dos Tribunais de Contas.
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21 Pedro Mercado Pacheco é Professor titular de filosofia do direito na Universidade de Granada,Espanha. V. texto incluido na obra colectiva Globalización Y Derecho (Ed. Universidad Autó-noma de Madrid), intitulado: Estado y Globalización. Crisis o Redefinición del Espacio Polí-
tico Estatal, p. 133.

22 Michel Freitag: Arquitectura e Sociedade, Ed. Dom Quixote, Lisboa, 2004, p. 59 a 61.
23 Apesar de algumas incongruências e insuficiências, a Lei n.º 48/2006, veio alterar a Lein.º 98/97, de 26 de Agosto, de molde a consagrar, na nova redacção da alínea e) do n.º 1do artigo 5.º, a possibilidade da responsabilização financeira de todo e qualquer gestor dedinheiros públicos, independentemente da natureza da entidade a que pertença.
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