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Tribunal de Contas é o termo utilizado para designar 
as cortes especializadas na análise de contas públicas, 
sendo o Tribunal de Contas da União a corte na esfera 
federal. Existem também os Tribunais de Contas 
estaduais, municipais e o Tribunal de Contas do Distrito 
Federal. Essa distribuição surgiu com a Constituição de 
1988. Segundo a Carta Magna e boa parte da doutrina, 
os Tribunais de Contas não pertencem a nenhum dos 
três poderes, possuem natureza jurídica de instituição 

autônoma com vínculo maior com o legislativo.

Essa natureza diferenciada traz consigo inúmeras 
legislações. Atenta a isso, a Comissão de Advocacia 
dos Órgãos de Controle produziu este material, que 
agrupa a legislação pertinente, conceitos, instruções e 
orientações técnicas iniciais. O objetivo da Cartilha é 
subsidiar os colegas da Advocacia que queiram atuar 

nesses Tribunais Administrativos.

Com linguagem simples e didática, o conteúdo da Cartilha 
é dividido em perguntas e respostas sobre a história, 
principais características, legislação e importância dos 
Tribunais de Contas na defesa do patrimônio público 
brasileiro. No documento, você, advogado e advogada, 
também entenderá a composição desses órgãos e como 

atuar nessas Cortes.

É com grande satisfação que nós da OAB/DF 
disponibilizamos a você este material completo, 
preparado com muita dedicação e carinho. Espero que 
goste e que sirva de suporte no desempenho de sua 

atividade profissional. Contem sempre conosco.

Juliano Costa Couto
Presidente da OAB/DF

Palavra do 
Presidente
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A Comissão de Advocacia dos Órgãos de Controle buscou, nestas breves linhas, agrupar 
a legislação pertinente, conceitos, instruções e orientações técnicas iniciais para 
subsidiarem os advogados que queiram atuar nos Tribunais Administrativos.

Primeiramente, foi elaborado um conjunto de perguntas e respostas sobre os Tribunais de 
Contas para que você, leitor, possa entender para que servem e quais suas competências.

Apesar desses Tribunais “dispensarem” o “jus postulandi” na atuação, o papel do 
Advogado se faz imprescindível, visto que tais órgãos são constituídos de corpo técnico 
que demanda conhecimento especializado na área.

Muitos ritos são diferenciados e requerem conhecimento de prazos, tipos de peças 
administrativas, competências com arcabouço normativo próprio, entre outras 
especificidades em que a atuação do profissional faz muita diferença na defesa do 
interesse do cliente.

A OAB/DF, com o intuito de ampliar o rol de atuação do advogado do Distrito Federal, 
traz mais este instrumento para aumentar o nicho de negócios dos advogados e dos 
escritórios de advocacia.

Introdução Busca-se por meio de breves perguntas traçar o que são, 
o que fazem e quantos são os Tribunais de Contas em 
nosso Estado Brasileiro. Vamos lá!

O que são e o que fazem os Tribunais 
de Contas?

Os Tribunais de Contas são instituições de controle 
externo responsáveis por supervisionar e fiscalizar a 
utilização dos recursos públicos.

Assim, se há uso do dinheiro público/erário, os Tribunais 
de Contas têm a responsabilidade de se certificarem de 
que ele não esteja sendo mal utilizado!

Existem várias atribuições diferentes que surgiram dessa 
responsabilidade.

Os Tribunais fiscalizam os gastos do poder Executivo, 
dos entes federativos (União, estados e municípios) e da 
administração pública direta e indireta.

A fiscalização também vale para qualquer cidadão ou 
organização (partidos políticos, por exemplo) que, por 
alguma razão, utilizam dinheiro público.

Além de fiscalizar, os Tribunais podem dar conselhos e 
recomendações sobre a melhor maneira de usar esses 
recursos.

Quais Tribunais de Contas existem 
no Brasil?

No total, são 34 Tribunais distribuídos por todo o Brasil: 
27 Tribunais de Contas estaduais, 2 Tribunais de Contas 
municipais, 4 Tribunais de Contas dos Municípios e o 
Tribunal de Contas da União.

Como já foi dito, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
trabalha em nível federal, fiscalizando a utilização dos 
recursos do governo federal.

Os Tribunais de Contas dos Estados (TCE) estão 
presentes em todos os 27 estados, fiscalizando os gastos 
feitos pelos governos estaduais e municipais.

Apenas dois municípios possuem Tribunais próprios: 

Perguntas e 
respostas

Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, esses são os únicos 
Tribunais de Contas do Município (TCM) do país.

Isso acontece porque a Constituição Federal proíbe a 
criação de novos TCM no seu artigo 31, §4º.

Os TCM de São Paulo (1968) e do Rio (1980) já existiam 
antes da promulgação da Constituição, em 1988. Por isso, 
como a CF apenas proibia a criação de novos Tribunais, 
os dois permaneceram funcionando.

Para compensar a falta de TCM, alguns estados criaram 
os Tribunais de Contas dos Municípios.

Diferentemente dos TCM carioca e paulistano, os 
Tribunais dos Municípios são órgãos estaduais que 
fiscalizam apenas os municípios de um estado.

Existem quatro estados com Tribunais dos Municípios: 
Bahia, Ceará, Goiás e Pará.

A legitimidade para atuação dos Tribunais de Contas 
está inserta em nossa Constituição Federal de 1988 no 
que concerne ao TCU, e nas Constituições Estaduais no 
referente aos demais Tribunais de Contas.

• Legitimidades constitucionais e privativas do TCU 
que estão estabelecidas nos artigos 33, §2º, 70, 71, 
72, §1º, 74, §2º e 161, parágrafo único, da Constituição 
Federal de 1988;

• Outras leis específicas trazem em seu texto 
atribuições conferidas ao Tribunal, sendo oportuno 
ressaltar a Lei de Responsabilidade Fiscal/LRF – Lei 
Complementar nº 101/2001, a Lei de Licitações e 
Contratos – Lei nº 8.666/93, o Regime Diferenciado 
de Contratações/RDC – Lei nº 12.462/2011 e, 
anualmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO.

• A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei 
nº 8.443, de 16 de julho de 1992, disciplina acerca 
das peculiaridades do Tribunal, assim como seu 
Regimento Interno, de 2 de janeiro de 2015 - Ano 
XLVIII - Nº 1.

Legitimidade
constitucional
e legal
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Competências
1) Julgamento de contas
ORDINÁRIAS (contas anuais dos responsáveis);

EXTRAORDINÁRIAS (extinção ou criação de órgão 
durante o exercício);

ESPECIAIS (daqueles que derem causa a prejuízo 
quantificável).

2) Fiscalização por meio de auditorias, 
inspeções ou acompanhamentos
dever-poder de fiscalizar por iniciativa própria 
ou por solicitação do Congresso Nacional, por 
intermédio de instrumentos como auditoria, 
inspeção, levantamento e auditoria;

o Congresso Nacional, como titular direto do poder 
constitucional do controle externo, pode solicitar 
diretamente a auditoria. Terceiros outros, inclusive 
o Ministério Público Federal, podem requerer a 
apuração de fatos, mas não determinar a realização 
de auditoria em determinada área ou matéria.

4) Apreciação, para fins de registro, 
da legalidade dos atos de admissão e 
de concessão de pessoal no âmbito da 
administração pública federal
consiste em examinar a legalidade, para fins de 
registro, de atos de pessoal preestabelecidos pela 
Constituição Federal;

objeto da apreciação: admissão de cargos efetivos 
(estatutários) e empregos públicos (estatais), 
contratações temporárias e concessão de 
aposentadorias, reformas (militares) e pensões (civis 
e militares) do regime próprio (estatutários).

3) Apreciação das contas da
presidência da república
Constituição Federal: apreciação das contas 
prestadas anualmente pelo Presidente da 
República;

ênfase no desempenho dos programas de governo, 
observância do orçamento e da adequação à 
responsabilidade fiscal;

o Tribunal emite um parecer, não vinculante, e o 
submete ao Congresso Nacional (que tem a função 
julgadora) sobre a regularidade ou irregularidade.

Competências derivadas

Algumas competências 
privativas do Plenário do 
TCU

Compete ao Ministério Público 
perante ao TCU/MPTCU

• exame incidental de inconstitucionalidade das leis e 
dos atos do poder público;

• fixação de entendimentos de temas de relevância 
para a Administração Pública;

• remessa à Justiça Eleitoral de lista de responsáveis 
incluídos no cadastro de contas irregulares: 
inelegibilidade (§ 5º do art. 11 da Lei 9.504/97) e ficha 
limpa (alínea “g” do art. 1º da Lei Complementar 
135/2010).

• pareceres prévios relativos às Contas do Governo da 
República;

• incidente de Uniformização de Jurisprudência;

• conflito de Lei ou de ato normativo com a 
Constituição Federal (quórum qualificado);

• declaração de inabilitação de responsável para o 
exercício de cargo em comissão ou de função de 
confiança (Quórum Qualificado) e declaração de 
inidoneidade de licitantes;

• adoção das medidas cautelares (resguardada a 
possibilidade de antecipação, pelo Relator ou pelo 
Presidente, no caso da medida de suspensão do ato 
ou do procedimento impugnado);

• comparecer às sessões do Tribunal e manifestar-se 
em todos os assuntos sujeitos à sua jurisdição;

• manifestar-se obrigatoriamente (por escrito): 
processos de contas, atos sujeitos a registro, em 
sede de recurso (mesmo aqueles por ele interpostos), 
bem como em Incidentes de Uniformização de 
Jurisprudência;

• interpor recursos e suscitar Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência;

• promover as medidas para subsidiar a cobrança 
judicial da dívida decorrente de acórdão condenatório 
e do pedido de arresto de bens.
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Composição 
do TCU

Como atuar
no TCU

Agora vamos saber como é composto o Tribunal de 
Contas da União.

Ministros

Colegiados

Secretarias do Tribunal

Denúncia

Ministério Público
Perante o TCU

• 9 Ministros, sendo 6 escolhidos pelo Congresso 
Nacional;

• os demais são escolhidos pelo Presidente da 
República, com aprovação do Senado Federal: 
2 alternadamente entre Auditores e membros 
do Ministério Público perante o Tribunal. A 
terceira vaga dessa cota é de livre escolha do 
Presidente da República;

• os Ministros,  em suas ausências e 
impedimentos, são substituídos pelos 
Auditores: em número de 4, previstos na 
Constituição, e gozam de “status” regimental 
de Ministros-Substitutos.

• composto por 4 Ministros e 2 Ministros-
Substitutos;

• atualmente, a Primeira Câmara é presidida 
pelo Ministro mais antigo no exercício do 
cargo;

• a Segunda Câmara é presidida pelo Vice-
Presidente do Tribunal;

• o quórum mínimo de funcionamento é de 3 
Ministros ou Auditores convocados, incluindo 
os Presidentes;

• os presidentes de Câmara terão sempre direito 
a voto e relatarão os processos que lhe forem 
distribuídos. 

• as Unidades Técnicas instruem os processos 
no TCU;

• organizam-se por especialização temática, 
por clientela (unidades jurisdicionadas) e por 
regionalização.

Agora que ficamos craques sobre o “modus operandi” 
dos Tribunais de Contas vamos aprender quais são as 
formas de atuação possíveis.

É importante destacar que a nomenclatura e os prazos 
podem mudar um pouco em cada Tribunal Municipal ou 
Estadual ou dos Municípios, por isso é muito importante 
que, se você for atuar em algum Tribunal específico, leia 
o Regimento Interno de cada Tribunal para atender às 
suas especificidades.   

Previsão legal: arts. 234 a 236 RITCU, art. 1º da Lei nº 
8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), e art. 74, §2º, CF.

Qualquer cidadão, associação, sindicato ou partido 
político, ainda que não tenha relação direta com o tema 
a ser denunciado, pode oferecer denúncia ao TCU.

A denúncia deve conter os indícios de ilegalidade ou 
irregularidade, a serem apresentados por escrito, em 
linguagem clara e objetiva, apontando o administrador 

• compõe-se de 3 Subprocuradores-Gerais e 
4 Procuradores, todos bacharéis em Direito 
aprovados em concurso público de provas e 
títulos para o cargo de Procurador (ingresso 
original da carreira);

• o Procurador-Geral é designado pelo Presidente 
da República dentre os procuradores;

• não integra o Ministério Público Federal, apesar 
da similitude das suas funções de defesa da 
ordem jurídica e do regime democrático;

• destaque para a função “custos legis”: 
não exerce a mera defesa do erário, mas 
de interesses públicos relevantes, como a 
equidade e a observância do devido processo 
legal.

Quando falamos de Tribunais de Contas 
do Estado ou Municípios os julgadores são 
denominados de Conselheiros e não Ministros!

Importante!! 

Medidas
cautelares

Representação

Visam garantir a eficácia do processo e, em tese, não 
possuem caráter sancionador.

O artigo 273 do Regimento Interno do TCU, com 
fundamento de validade no artigo 44 da Lei Orgânica 
do TCU, estabeleceu a possibilidade de concessão, por 
parte do TCU, de medidas cautelares de afastamento 
temporário do responsável se constatado que sua 
presença pode retardar ou dificultar a realização de 
auditoria/inspeção, causar novos danos ou inviabilizar o 
ressarcimento. 

Caso a medida não seja implementada, a autoridade 
competente será solidariamente responsável.

O artigo 274 também estabelece a possibilidade 
de concessão de medida cautelar, nas mesmas 
circunstâncias do artigo 273, pelo prazo máximo de 
um ano, para a indisponibilidade de bens necessária à 
garantia do ressarcimento, sendo que o Plenário pode 
solicitar à AGU, por meio do MP de Contas, que tome as 
medidas necessárias para o arresto dos bens, devendo 
ser ouvido quanto à liberação de bens.

Já o artigo 276 do Regimento Interno, com arrimo no 
artigo 45 da Lei Orgânica, dá ao Plenário, Relator ou 
Presidente, este último em caso de processos urgentes, 
a prerrogativa, diante da possibilidade de ineficácia da 
decisão de mérito, de ofício ou por provocação, de adotar 
medida cautelar, com ou sem prévia oitiva da parte, 
determinando a suspensão do ato ou procedimento 
impugnado. 

Caso a oitiva seja prévia, o prazo é de 5 dias úteis. Se 
posterior, de 15 dias. A medida cautelar do artigo 276 
pode ser revista de ofício ou em resposta a requerimento 
da parte. 

A unidade técnica, também nos casos do artigo 276 do 
Regimento Interno, deve submeter ao Relator proposta 
relativa aos fundamentos e à manutenção da cautelar, 
salvo quando for possível, desde já, a formulação 
imediata da proposta de mérito.

Contra as decisões relativas às medidas cautelares, 
cabe o recurso de agravo, na forma do artigo 289 do 
Regimento Interno do TCU.

ou a unidade jurisdicionada sujeita ao controle do 
Tribunal de Contas. 

Os indícios de irregularidade se referem ao mínimo de 
elementos para que o TCU possa dar o encaminhamento 
à apuração dos fatos relatados. Não há obrigatoriedade 
de provas contundentes, mas de indicar o caminho de 
investigação que o Tribunal deve trilhar.

O TCU não aceita denúncia anônima, devendo conter 
a qualificação completa do denunciante, e a sua 
improcedência não acarreta sanção administrativa, 
cível ou penal para o denunciante, salvo no caso de má-
fé comprovada.

Há obrigatoriedade de sigilo quanto à pessoa do 
denunciante até que se comprove a procedência da 
denúncia, momento em que o anonimato não subsiste.

Previsão legal: art. 237, RITCU; art. 113, §1º, Lei nº 
8.666/1993.

Não há sigilo da identidade do Representante e também 
não pode ser anônima.

Os indícios de irregularidade se referem ao mínimo de 
elementos para que o TCU possa dar o encaminhamento 
à apuração dos fatos relatados. Não há obrigatoriedade 
de provas contundentes, mas de indicar o caminho de 
investigação que o Tribunal deve trilhar.

O TCU entende que o representante não é parte no 
processo, podendo haver dificuldades no acesso aos 
autos e aos elementos que vierem a ser produzidos e até 
mesmo para a interposição de recursos.

Assim, para ter acesso às instruções de unidade técnica 
ou qualquer elemento que venha a ser juntado pelo TCU, 
deve-se requerer o pedido de cópias por todo o trâmite 
dos autos, com fulcro na Lei de Acesso à Informação (Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no Estatuto da 
Advocacia ( Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994).

Recomenda-se requerer o ingresso no 
feito como interessado, demonstrando a 
transcendência do interesse em seus aspectos 
econômicos e sociais. Não obstante, ainda que 
o pedido de ingresso seja indeferido, o pedido 
de vista e cópia deve ser aceito.

Dica Importante!! 
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Consulta
Competência bastante peculiar – de natureza consultiva 
– estabelecida na Lei Orgânica do TCU – Lei nº 8443/92 
(art. 1º, XVII), que objetiva a emissão de uma “Resposta 
à Consulta” por meio de acórdão, que terá caráter 
normativo e constituirá prejulgamento da tese, mas não 
do fato ou caso concreto.

Infelizmente, a legitimidade para propor é restrita, cabe 
somente a presidentes dos Poderes, Ministros de Estado, 
Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da 
União, presidente de comissão do Congresso Nacional, 
presidentes de tribunais superiores e comandantes das 
Forças Armadas.

Assim dispõe o Regimento:

art. 183. Os prazos referidos neste Regimento 
contam-se dia a dia, a partir da data: 

I – do recebimento pela parte: 

a) da citação ou da comunicação de audiência;

b) da comunicação de rejeição das alegações da 
defesa; 

c) da comunicação de diligência; 

d) da notificação; 

II – constante de documento que comprove a 
ciência da parte; 

III – da publicação nos órgãos oficiais, quando a 
parte não for localizada; 

IV – nos demais casos, salvo disposição legal 
expressa em contrário, da publicação do acórdão 
no Diário Oficial da União.

Parágrafo único. A prorrogação, quando 
cabível, contar-se-á a partir do término do 
prazo inicialmente concedido e independerá de 
notificação da parte. 

Art. 184. Os acréscimos em publicação e as 
retificações em comunicação que contiverem 
informações substanciais capazes de afetar 
a esfera de direito subjetivo do destinatário 
importam em devolução do prazo à parte. 

Parágrafo único. A comunicação de mera 
correção de inexatidão material ou de resultado 

Não se esqueça, como estamos falando em
âmbito administrativo, os prazos ainda são
contados de forma corrida e não em dias úteis!

Dica Importante!! 

de julgamento de recurso interposto por outro 
interessado, observado o disposto no artigo 281, 
não ensejará restituição de prazo. 

Art. 185. Na contagem dos prazos, salvo disposição 
legal em contrário, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. 

§ 1º Atendido o disposto no caput, o prazo começa 
a correr a partir do primeiro dia em que houver 
expediente no Tribunal. 

§ 2º Se o vencimento recair em dia em que não 
houver expediente, o prazo será prorrogado até o 
primeiro dia útil imediato. 

Art. 186. Os prazos para interposição de recursos 
e para apresentação de alegações de defesa, 
de razões de justificativa, de atendimento de 
diligência, de cumprimento de determinação do 
Tribunal, bem como os demais prazos fixados para 
a parte, em qualquer situação, não se suspendem 
nem se interrompem em razão do recesso do 
Tribunal, previsto no art. 68 da Lei nº 8.443, de 1992. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo fixado para a 
prática do ato, extingue-se, independentemente de 
declaração, o direito do jurisdicionado de praticá-
lo ou alterá-lo, se já praticado, salvo comprovado 
justo motivo. 

Art. 187. O ato que ordenar diligência assinará 
prazo para seu cumprimento, findo o qual a 
matéria poderá ser apreciada, mesmo para a 
imposição de sanções legais. Parágrafo único. Se 
o ato for omisso a respeito, será de quinze dias o 
prazo para cumprimento de diligência, salvo se 
existir disposição especial para o caso.

Então, a forma de defesa das decisões é a interposição 
de Recursos.

O recurso é o meio típico de impugnação das deliberações. 
Para isso, referida lei prevê diferentes tipos de recursos, 
aplicáveis segundo a natureza do processo, o tipo de 
vício ou mesmo a natureza da decisão questionada.

Quem pode recorrer?

Varia conforme o tipo de recurso, mas, como regra:

• responsável;

• interessado; e

• Ministério Público perante o Tribunal de 
Contas.  

Contra que decisão se pode recorrer

Quanto à recorribilidade, é possível afirmar que, como 
regra, cabem recursos contra despachos decisórios do 
relator e acórdãos do Tribunal que veiculem decisões de 
mérito ou adotem medidas cautelares. 

Quanto à recorribilidade, é possível afirmar que não 
cabem recursos contra os despachos de mero expediente 

Procedimentos 
perante o tri-
bunal
Solicitação de vistas e cópias de processos e documentos 
no TCU

As partes e seus representantes legais (Advogados) nos 

ou os acórdãos que não decidem o mérito, ou aqueles que rejeitam as alegações de defesa do responsável, 
postergando o julgamento do mérito para uma fase subsequente. 

Dada a relevante implicação prática desses conceitos, é oportuno distingui-los:

Decisões de mérito: 

a. nos processos de prestação e de tomada de contas, decisão de mérito é a que julga as contas regulares, 
regulares com ressalva ou irregulares;

b. nos processos de atos sujeitos a registro (admissões, aposentadorias, reformas e pensões), a decisão de 
mérito é a que julga o ato legal ou ilegal, determinando o seu registro ou não;

c. nos processos de fiscalização (auditorias, inspeções, levantamentos, acompanhamentos), tal decisão é a 
que aprecia, conclusivamente, os respectivos relatórios.

Despachos decisórios

São normas processuais do Tribunal para referir-se às decisões adotadas monocraticamente por ministro ou ministro-
substituto e que contenham medidas para além do mero impulso processual. Veiculam, por exemplo, providências 
como o não conhecimento de recurso ou a adoção de medida cautelar.

Decisões de mero expediente: 

São as adotadas pelo relator (por despacho) ou pelo Tribunal (por acórdão) dispondo sobre o andamento do processo, 
impulsionando-o em sua trajetória normal rumo à decisão definitiva ou à sua extinção sem julgamento de mérito, 
sem causar prejuízos a direito ou interesse das partes. 

Qual recurso utilizar??

Espécie de recurso Hipótese de cabimento

Agravo Despacho decisório e decisão que adota medida cautelar, independentemente do 
tipo de processo.

Embargos de declaração Decisão que contenha obscuridade, omissão ou contradição, independentemente 
do tipo de processo.

Recurso de reconsideração Decisão definitiva em processo de prestação ou tomada contas, inclusive especial.

Pedido de reexame Decisão de mérito em processo de ato sujeito a registro e de fiscalização de atos e 
contratos.

Recurso de revisão Decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive 
especial.

autos poderão pedir vista ou cópia de informações do 
processo a qualquer momento. 

As solicitações serão decididas pelo Relator no caso de 
processo em andamento ou pelo Presidente em caso de 
processo encerrado (exceto por apensamento).

Continua...

É necessário o credenciamento eletrônico no 
TCU para acesso aos documentos e processos.

O credenciamento prévio é condição necessária 
para utilização do serviço de vista processual 

Observação  Importante!! 
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e de protocolo eletrônico, conforme dispõe a 
Resolução-TCU 233/2010. Esse procedimento 
visa assegurar a adequada identificação do 
interessado e pode ocorrer de duas formas: 
presencial ou remota. Uma vez credenciado, o 
usuário passa a utilizar os serviços eletrônicos 
de Vista Processual e de Protocolo.

O credenciamento pode ser presencial nas 
salas do TCU nos Estados e em Brasília, na sala 
dos advogados, localizada no Ed. Sede.

Apenas são partes no processo o responsável 
e o interessado.

Continuação...

Responsável

Interessado

É aquele que figura no processo em razão da utilização, 
arrecadação, guarda, gerenciamento ou administração 
de dinheiro, bens ou valores públicos, ou pelos quais 
a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária. 

Também é considerado responsável aquele que tenha 
dado causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao Erário.

É aquele que, embora não se enquadre no conceito de 
responsável, é titular de direito que pode vir a ser afetado 
pela decisão do processo. 

Para tanto, deverá ter reconhecida, pelo relator ou pelo 
Tribunal, razão legítima para intervir na causa. 

Na fase recursal, o interessado habilitado em etapa 
anterior deve novamente demonstrar a sua razão 
legítima para intervir na causa a partir da decisão 
prolatada.

Para se tornar parte ou mesmo interessado é necessária 
a solicitação formal de ingresso no processo ao relator.

Não será concedida vista ou fornecida cópia de peças da 
etapa de instrução antes de emitido o parecer conclusivo 
do titular da unidade técnica.

Poderão ser indeferidos os pedidos de vista ou cópia se 
existir motivo justo ou, estando no dia de julgamento do 
processo, não houver tempo suficiente para a concessão 
de vista ou extração de cópias. Do despacho que indeferir 
o pedido cabe agravo, na forma do art. 289 do RI/TCU.

Poderá ser fornecida cópia de processo, julgado ou não, 
mesmo de natureza sigilosa, ressalvados os documentos 
e informações protegidos por sigilo fiscal, bancário, 
comercial ou outros previstos em lei, a dirigente que 
comprove, de forma objetiva, a necessidade das 

informações para defesa do órgão ou entidade federal, 
estadual ou municipal.

Os pedidos de vista e de cópia facultados às partes e a 
seus representantes legais serão atendidos por meio de 
acesso aos autos eletrônicos, preferencialmente de forma 
remota, disponível no Portal TCU.  

As Sessões de julgamento ocorrem duas vezes por 
semana, sendo a Sessão das 1ª e 2ª Câmaras às terças-
feiras, e a Sessão do plenário às quartas-feiras.

Os processos em pauta ficam disponíveis no site do 
TCU com antecedência e são acessíveis a qualquer 
pessoa. Qualquer cidadão pode assistir ao julgamento 
dos processos, desde que estejam incluídos na pauta da 
Sessão ordinária.

As partes poderão produzir sustentação oral após a 
apresentação, ainda que resumida, do relatório e antes 
da leitura do voto resumido do relator, pessoalmente ou 
por procurador devidamente constituído, desde que a 
tenham requerido ao Presidente do respectivo colegiado 
em até quatro horas antes do início da sessão.

Cabe ao referido Presidente autorizar, excepcionalmente, 
a produção de sustentação oral nos casos em que houver 
pedido fora do prazo estabelecido, conforme determina o 
artigo 168 do Regimento Interno do TCU.

Podemos identif icar três correntes de 
entendimento quanto ao prazo prescricional no 
âmbito do TCU:

A) IMPRESCRITIBILIDADE: 

Quem defende a imprescritibilidade do poder 
punitivo alega que a Constituição, ao dizer 
que “a lei estabelecerá”, nos coloca diante de 
clara situação de reserva legal. Deste modo, a 
imprescritibilidade não se daria de modo estrito, 
ou seja, com a imposição de um prazo sem 

Sessão de
 julgamento e 
sustentação 
oral 

Prescrição

fim, que se arrasta ao infinito. Na verdade, tal 
imprescritibilidade derivaria de forma reflexa da 
impossibilidade do reconhecimento de qualquer 
prazo prescricional diante da ausência de lei a 
suprir a reserva legal estabelecida pelo art. 37, § 
5º, da Constituição. Como se disséssemos: “Na 
ausência de prazo fixado, não se pode impor 
qualquer prazo”.

Este entendimento foi rechaçado, entre outros 
motivos, pelo fato de induzir a uma exceção. A 
prescritibilidade é a regra em qualquer sistema 
jurídico; a imprescritibilidade é a exceção. Assim, 
não é adequado realizar uma interpretação que 
deságue em situação excepcional, a contrariar 
o restante do ordenamento; tal solução, embora 
tecnicamente defensável, ofenderia diversos 
princípios, a exemplo do devido processo legal, 
da eficiência administrativa e, sobretudo, da 
segurança jurídica. Até onde foi possível apurar, a 
tese da imprescritibilidade nunca foi efetivamente 
aplicada pelo Tribunal.

B) PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS: 

Segundo esta corrente, a lei orgânica do TCU 
(8.443/1992) ao não disciplinar a matéria da 
prescrição, deu azo a uma lacuna na legislação. 
Como é sabido, lacunas legislativas não podem 
justificar a omissão do julgador (princípio do non 
liquet), de modo que se torna devida a integração 
da norma pelo aplicador da lei, na forma da 
analogia. Assim, os defensores da corrente 
quinquenal entendem que seria despropositado 
utilizar a disciplina do Código Civil para extrair uma 
regra aplicável à prescrição da pretensão punitiva 
afeta a relações de direito público. Entendem, 
assim, que seria juridicamente mais adequado 
fazer uso da analogia para trazer ao exercício 
do poder punitivo pelo TCU o prazo prescricional 
de 5 anos, previsto em diversas normas de 
direito público, a exemplo: art. 23, inciso II, da Lei 
8.429/1992: prescrição da sanção por improbidade 
administrativa; art. 142, inciso I, da Lei 8.112/1990: 
prescrição da sanção disciplinar; art. 1º do Decreto 
20.910/1932: prescrição das dívidas passivas 
dos entes públicos; art. 174 do Código Tributário 
Nacional: prescrição da cobrança de crédito 
tributário; art. 1º da Lei 9.873/1999: prescrição de 
ação punitiva pela administração federal; art. 1º 
da Lei 6.838/1980: prescrição para a punibilidade 
de profissional liberal; art. 46 da Lei 12.529/2011: 
prescrição de ação punitiva da administração 
federal por infrações à ordem econômica.

C) A corrente dentro do TCU favorável ao prazo 
decenal argumentava que a reserva legal para o 
estabelecimento do prazo prescricional foi plena 
e diretamente atendida com a aprovação do art. 
205 do Código Civil, não havendo que se falar 

neste caso de analogia. Como a Lei Orgânica do 
TCU não fixou prazo para a prescrição, vale o prazo 
fixado na lei geral, ou seja, no Código Civil. Perceba 
que não se pode falar em lacuna legislativa e 
consequentemente em integração por meio de 
analogia. O prazo prescricional existe e está 
fixado em norma de caráter geral. Se existisse 
norma específica prevendo prazo diverso para a 
prescrição da pretensão punitiva aplicável ao TCU, 
o prazo seria o fixado por essa lei específica.

D) Desta forma, apresentadas as três correntes 
predominantes de pensamento, decidiram os 
ministros do TCU, por maioria, deixar assente 
que, para os processos de controle externo, a 
pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União 
subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado 
no art. 205 do Código Civil, sendo, portanto, 
DECENAL.

E) No entanto, o STF tem decidido pela aplicação 
da Lei nº 9.873/1999, em que estabelece o prazo 
quinquenal de prescrição, inclusive o Tema 899/
STF já entendeu pela existência de repercussão 
geral:  

F) 

G) “TEMA 899 - Prescritibilidade da pretensão de 
ressarcimento ao erário fundada em decisão de 
Tribunal de Contas.

H) Decisão: O Tribunal, por unanimidade, 
reputou constitucional a questão. O Tribunal, 
por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional 
suscitada.”

I) Traz-se a título de exemplo o precedente 
MS 34.705/DF de relatoria do Ministro Ricardo 
Lewandowsky, que assim decidiu:

J) “(...) Ocorre que, conforme se observa da decisão 
proferida no RE 669.069- RG/MG, de relatoria do 
Ministro Teori Zavascki, esta Corte firmou a tese de 
que “é prescritível a ação de reparação de danos 
à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. 
Ademais, a Suprema Corte reconheceu repercussão 
geral de dois temas relacionados à prescritibilidade 
da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: 
(i) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão 
de ressarcimento ao erário em face de agentes 
públicos por ato de improbidade administrativa”; 
e (ii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão 
de ressarcimento ao erário fundada em decisão 
de Tribunal de Contas”. Ainda, registro que, em 
situação análoga ao presente caso, o Ministro 
Roberto Barroso deferiu o pedido de liminar 
formulado no MS 34.256-MC/DF, em decisão 
assim ementada: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. TOMADA DE 
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• sonegação de processo, documento ou 
informação, em inspeções ou auditorias 
realizadas pelo Tribunal;

• reincidência no descumprimento de 
determinação do Tribunal.

Originalmente, a Lei Orgânica previu o valor de Cr$ 
42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), 
ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser 
adotada como moeda nacional, como valor padrão 
da multa. Todavia, este seria o valor máximo aplicado, 
restando ao Regimento Interno as regras de gradação 
deste valor.

Assim, hoje o valor máximo da multa aplicado é definido 
por Portaria do Tribunal, sendo, atualmente (2017), o valor 
de R$58.269,07 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta 
e nove reais e sete centavos).

Embora o RITCU defina regras de gradação para cada 
ocorrência de multa, estas não são muito precisas, 
variando em percentuais do valor máximo, conferindo 
ao Plenário da Casa certa discricionariedade acerca do 
percentual a ser aplicado e, consequentemente, do valor 
final.

As hipóteses de multa por ato dos responsáveis elencadas 
no art. 58 da Lei Orgânica se diferenciam quanto à 
constatação da prática punível, porquanto as hipóteses 
dos incisos I a III necessariamente exigem a audiência 
destes, possibilitando o exercício do contraditório e da 
ampla defesa. Em compensação, as hipóteses elencadas 
nos incisos IV a VII dispensam a audiência por tratarem 
de situação de simples verificação da ocorrência, o que 
não impede que o responsável possa recorrer da sanção 
de forma administrativa e ter a penalidade revista ou 
invalidada.

Por último, vale destacar que o RITCU incluiu, dentre as 
hipóteses da aplicação da multa, situação não prevista 
na Lei Orgânica, qual seja, a constante no art. 268, VII, de 
descumprimento de decisão do Tribunal.

Sanção de Inidoneidade
A sanção de inidoneidade é aquela aplicada ao particular, 
mormente pessoa jurídica, estranho à administração e 
que com ela contrata ou participa de licitação.

A própria Administração tem possibilidade de aplicar 
tal sanção, como se denota do contido no art. 87, IV, da 
Lei de Licitações e Contratos (nº. 8.666/1993), sendo ato 
privativo do Ministro de Estado, do Secretário Estadual 
ou Municipal:

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do 
contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções:

IV - declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração 

A sanção de multa aplicada pelo TCU é prevista nos arts. 
57 a 59 da Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992), bem 
como nos arts. 267 a 269 do Regimento Interno.

A sanção de multa visa aplicar penalidade aos 
administradores ou responsáveis em processo no tribunal, 
seja ele de Tomada de Contas Ordinária ou Especial, 
Prestação de Contas, Auditoria ou Representação.

De forma genérica, o administrador ou responsável 
pode ser sancionado com multa como decorrência de 
julgamento irregular de suas contas, perfazendo o total 
de 100% de débito relativo ao dano ao erário ou ainda nas 
hipóteses taxativas trazidas no art. 58 da Lei Orgânica, 
quais sejam:

• contas julgadas irregulares de que não resulte 
débito, nos termos do parágrafo único do art. 
19 da Lei;

• ato praticado com grave infração à norma 
legal ou regulamentar de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial;

• ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de 
que resulte injustificado dano ao Erário;

• não atendimento, no prazo fixado, sem causa 
justificada, a diligência do Relator ou a decisão 
do Tribunal;

• obstrução ao livre exercício das inspeções e 
auditorias determinadas;

Sanções de 
multa e inido-
neidade

CONTAS ESPECIAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. 
1. Plausibilidade das alegações: o Plenário desta 
Casa reconheceu a repercussão geral quanto à 
prescritibilidade da pretensão de ressarcimento 
ao erário fundada em decisão de Tribunal de 
Contas (RE 636.886, Rel. Min. Teori Zavascki), com 
manifestações que apontam para uma possível 
revisão da jurisprudência referente à aplicação 
do art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Também 
a multa parece ter sido atingida pela prescrição 
(art. 1º da Lei nº 9.783/1999). 2. Perigo na demora 
demonstrado. 3. Medida liminar deferida” (grifei).”

K) 

L) Verifica-se, portanto, que o Supremo Tribunal 
Federal tem entendimento diverso do TCU.

Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior.

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste 
artigo é de competência exclusiva do Ministro 
de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos 
de sua aplicação.

Vemos, contudo, que a possibilidade de aplicação desta 
sanção por parte da Administração é exclusivamente 
para casos de inexecução total ou parcial de contrato.

A aplicação da sanção de inidoneidade por parte do 
TCU, por sua vez, diz respeito somente à hipótese de 
fraude à licitação, conforme previsto no art. 46 de sua 
Lei Orgânica:

Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude 
comprovada à licitação, o Tribunal declarará 
a inidoneidade do licitante fraudador para 
participar, por até cinco anos, de licitação na 
Administração Pública Federal.

Logo, verificam-se situações diversas para o mesmo 
tipo de penalidade, ficando o TCU apenas com a 
hipótese do licitante fraudulento e ainda assim de forma 
comprovada, ou seja, após instrução processual que 
permita o contraditório e a ampla defesa.

Desta forma, temos que o Regimento Interno estabelece 
o procedimento da declaração de inidoneidade por 
meio de seu art. 271, dispondo que a declaração de 
inidoneidade será dada necessariamente pelo Plenário 
da Casa.

O que é?

A Tomada de contas especial – TCE, “é um processo 
administrativo devidamente formalizado, com rito 
próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de 
dano à administração pública federal, com apuração 
de fatos, quantificação do dano, identificação dos 
responsáveis e obter o respectivo ressarcimento.”  

São considerados responsáveis aqueles aos quais possa 
ser imputada a obrigação de ressarcir os cofres públicos, 
seja pessoa física ou jurídica. 

O Tribunal de Contas da União, diante de indícios de 
omissão no dever de prestar contas, não comprovação 

Tomada de contas especial 
no âmbito do TCU

da aplicação dos recursos repassados pela União, 
ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou 
valores públicos ou de prática de qualquer ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, 
está autorizado por previsão constitucional  a instaurar 
uma TCE com os fins acima citados. 

Importante registrar que processos inicialmente 
instaurados como Representação, Denúncia, Relatório 
de Auditoria, etc. podem ser convertidos em TCE, 
caso subsistam indícios suficientes a demonstrar a 
existência de desvio de dinheiro, bens ou qualquer ato 
antieconômico de que resulte dano aos cofres públicos.  

    Art. 2º Tomada de contas especial é um processo 
administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, 
para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à 
administração pública federal, com apuração de fatos, 
quantificação do dano, identificação dos responsáveis e 
obter o respectivo ressarcimento.

    Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, ao qual compete:

 I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente 
da República, mediante parecer prévio que deverá ser 
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

 II - julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações 
e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público;

 (...)

 VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados 
pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou 
a Município;

 (...)

 VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas 
em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário;

1

2

Da decisão que determina a conversão do processo 
originário em TCE não cabe recurso, com exceção dos 
embargos declaratórios. 

São pressupostos para a instauração da TCE: i) indicação 
do agente público omisso e/ou os supostos responsáveis 
pelos atos que teriam dado causa ao dano ou indício 
de dano identificado; ii) indicação da situação que teria 
dado origem ao dano ou indício de dano a ser apurado, 
lastreada em documentos, narrativas e outros elementos 
probatórios que deem suporte à sua ocorrência; iii) exame 
da adequação das informações contidas em pareceres de 
agentes públicos quanto à identificação e quantificação 
do dano ou indício de dano; iv) evidenciação da relação 
entre a situação que teria dado origem ao dano ou 
indício de dano a ser apurado e a conduta da pessoa 
física ou jurídica supostamente responsável pelo dever 
de ressarcir os cofres públicos. 
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Art. 6º Salvo determinação em contrário do Tribunal de 
Contas da União, fica dispensada a instauração da tomada de 
contas especial, nas seguintes hipóteses:

I - o valor do débito for inferior a R$ 100.000,00, considerando 
o modo de referenciação disposto no § 3º deste artigo (NR) 
(Instrução Normativa nº 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016);

(...)

§ 3º Para fins da aplicação do inciso I do caput, deverá proceder-
se do seguinte modo (AC) (Instrução Normativa nº 76, de 
23/11/2016, DOU de 12/12/2016):

I - no caso de o fator gerador do dano ao erário ser anterior à 
data de vigência desta instrução normativa, o valor original 
deverá ser atualizado monetariamente até a data de vigência 
desta instrução normativa;

II – no caso de o fato gerador do dano ao erário ser posterior 
à data de vigência desta instrução normativa, o valor a ser 
comparado com o valor-referência definido no inciso I deste 
artigo será o valor original do débito, sem atualização monetária.

3

Verificados os pressupostos supracitados, o Tribunal 
definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo 
ato praticado. Se houver débito, ordenará a citação do 
responsável para que, no prazo de quinze dias, apresente 
alegações de defesa ou recolha a quantia devida. Se não 
houver débito, determinará a audiência do responsável 
para que, no prazo de quinze dias, apresente razões de 
justificativa.

A TCE pode ser dispensada nas seguintes hipóteses: i) 
quando o valor do débito for inferior a R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), considerando o disposto no § 3º do art. 6º da 
Instrução Normativa 71/2012 - TCU3; e ii) quando houver 
transcorrido prazo superior a dez anos entre a data 
provável de ocorrência do dano e a primeira notificação 
dos responsáveis pela autoridade administrativa 
competente.

Tratando-se de um processo administrativo, devem ser 
observadas todas as garantias processuais correlatas, 
com efetivo contraditório e ampla defesa. No que 
concerne aos elementos de defesa, 

cumpre registar que, na maioria dos casos, procura-
se demonstrar a regularidade das contas que são 
analisadas, como a regular aplicação dos recursos 
recebidos ou a demonstração da inexistência de débito, 
por meio de documentos e argumentos que evidenciem 
a correta aplicação do dinheiro público. 

Ponto importante a destacar consiste na inversão do 
ônus da prova, pois o TCU parte da premissa de que 
aqueles que administram, dão causa a perda ou extravio 
de bens e valores públicos é que devem comprovar a boa 
e regular aplicação dos recursos da União.  

Ao julgar o processo de tomada de contas especial, o 
Tribunal decidirá se as contas são regulares, regulares 
com ressalva ou irregulares.

As contas serão consideradas regulares quanto o 
Tribunal reconhecer que os elementos de defesa 
expressam, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade 
e a economicidade dos atos de gestão do responsável.

O TCU julgará as contas regulares com ressalva nas 
hipóteses em que restarem evidenciadas impropriedades 
ou falhas formais de que não decorra dano ao erário. Em 
tais situações, o Tribunal deverá indicar os motivos que 
justificam a ressalva das contas. No caso do julgamento 
com ressalvas, o Tribunal dará quitação ao responsável 
e lhe determinará, se cabível, a adoção de providências 
para corrigir as impropriedades verificadas com vistas a 
prevenir ocorrência de outras semelhantes.

O Tribunal julgará as contas irregulares quando ficar 
comprovada qualquer das seguintes situações: i) 
omissão no dever de prestar contas; ii) prática de ato de 
gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico ou infração 
a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; iii) 
dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconômico; iv) desfalque ou desvio de dinheiro, bens 
ou valores públicos. 

Caso, após a análise das defesas, subsista a irregularidade 
e o débito, o Tribunal, mediante acórdão, dará ciência ao 
responsável para que, em novo e improrrogável prazo de 
quinze dias, recolha a importância devida. 

As decisões no processo de tomada de contas podem ser 
preliminar, definitiva ou terminativa. 

Preliminar é a decisão pela qual o Tribunal, antes 
de apreciar o mérito das contas, resolve sobrestar o 
julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos 
responsáveis, rejeitar as alegações de defesa e fixar 
novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito 
ou, ainda, determinar outras diligências necessárias ao 
saneamento do processo.

Decisão definitiva é a decisão em que o Tribunal julga as 
contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares.

Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena 
o trancamento das contas que forem consideradas 
iliquidáveis ou determina seu arquivamento pela 
ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo ou por 
racionalização administrativa e economia processual, 
nos termos dos arts. 211 a 213 do Regimento Interno do 
TCU.

Da decisão definitiva que julgar a TCE cabe recurso 
de reconsideração, dotado de efeito suspensivo, para 
apreciação do colegiado que houver proferido a decisão 
recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, 
dentro do prazo de quinze dias contados da notificação 
do acórdão.

Legislações aplicáveis à 
TCE no âmbito do TCU: 

• Art. 70 da Constituição Federal de 1988;

• Art. 8º da Lei n. 8.443/92 – Lei Orgânica do 
TCU;

• Regimento interno do TCU – Art. 197 a 213; 285;  

• Instrução Normativa 71/2012;

• Instrução Normativa 76/2016;

• Lei nº. 10.522 – Dispõe sobre o CADIN – 
Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgãos e entidades federais;

Após essas breves páginas, pelas quais se buscou traçar 
um panorama da prática em Tribunais de Contas, 
consideramos que você tem informação suficiente para 
iniciar seu caminho em mais uma área de atuação em 
seu escritório.

Esperamos que tenhamos trazido informações relevantes 
para que você possa atuar nesse âmbito em franco 
crescimento perante empresas, servidores, empregados 
públicos, agentes públicos, terceiro setor e todos os 
atores que lidam com o erário.

Boa leitura! 

CAIRO ROBERTO BITTAR HAMU SILVA JUNIOR 
Presidente da Comissão da Advocacia nos Órgãos 
de Controle
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