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Resumo 

O processo de Tomada de Contas Especial é um instrumento de proteção ao 
Erário. Trata-se de uma ação determinada por autoridade competente para, em 
caráter de urgência, se apurar fatos, identificar responsáveis e quantificar o dano. 
A necessidade de discussão acerca de temas ligados à execução de obras públicas 
transcende aos aspectos meramente técnicos, uma vez que a obra pública não 
consiste em um fim em si mesmo, mas em um meio de produzir efeitos sociais e 
econômicos, tornando-se uma questão prioritária no exercício da gestão das 
políticas públicas. Constitucionalmente, a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, patrimonial e operacional dos órgãos públicos brasileiros cabe aos 
Tribunais de Contas, conforme disposto nos artigos 70 a 75 da Constituição 
Federal de 1988. Essa fiscalização examina, à luz da legalidade, da legitimidade e 
da economicidade, os atos que geram despesas. A fiscalização das Obras Públicas 
pelos Tribunais de Contas brasileiros é feita através de inspeção de verificação de 
execução contratual, que contempla a verificação dos aspectos jurídicos e 
contábeis da execução, além da verificação dos aspectos técnicos de engenharia, 
com ênfase na durabilidade da obra e na sua utilização, constituindo um processo 
administrativo chamado de Relatório de Inspeção. Esse tipo de inspeção permite 
registrar, ainda, as dificuldades sistemáticas da realização de um contrato. Quando 
são constatadas não conformidades na execução contratual que impliquem em 
lesão ao erário, devem ser adotadas medidas administrativas e judiciais visando o 
ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Os procedimentos adotados em 
sede de Tomada de Contas Especial visam a garantir a exeqüibilidade da decisão 
que imputa o débito. Contudo, no cotidiano profissional do autor, verificou-se que 
diversos processos de conversão dos Relatórios de Inspeção em Tomada de 
Contas Especial apresentavam incongruências, levando o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) a adotar um rito anômalo. Por diversas vezes a 
Tomada de Contas Especial despendia mais tempo e recursos que o previsto. 
Nesse sentido, o presente trabalho apresenta um roteiro prático, dentro da ordem 
jurídica, para a conversão desses processos. Esta monografia focou-se nos 
elementos necessários e suficientes para tal transformação, no âmbito do TCE-RJ, 
contribuindo para que esta instituição cumpra sua missão junto à sociedade, da 
defesa do patrimônio público. 
 
Palavras Chave: Obras Públicas. Tribunais de Contas. Execução do Contrato. 
Tomada de Contas Especial. 
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1 Introdução 

A necessidade de discussão acerca de temas ligados à execução de obras 

públicas transcende aos aspectos meramente técnicos, uma vez que a obra pública 

não consiste em um fim em si mesmo, mas em um meio de produzir efeitos 

sociais e econômicos, tornando-se uma questão prioritária no exercício da gestão 

das políticas públicas. 

Na administração pública, os serviços e obras de engenharia são financiados 

com recursos oriundos dos impostos e taxas e contribuições pagas pelos 

contribuintes. A Constituição Federal impõe que a despesa pública atenda os 

aspectos legais (legalidade), envolvendo critérios de razoabilidade, eficiência, 

eficácia e efetividade e ainda que esta atenda os interesses da população 

(legitimidade) (CF/1988: Artigo 37). 

Constitucionalmente, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

patrimonial e operacional dos órgãos públicos brasileiros cabe aos Tribunais de 

Contas conforme disposto nos artigos 70 a 75 da CF/1988. Essa fiscalização 

examina os atos que geram despesas, à luz da legalidade, da legitimidade e da 

economicidade. Nas últimas décadas, o Tribunal de Contas da União (TCU) vem 

prestando informações a respeito das obras públicas, financiadas com recursos 

federais, ao Congresso Nacional a fim de subsidiar a aprovação e o 

acompanhamento da Lei Orçamentária Anual. 

No relatório enviado ao Congresso Nacional em 2007, que serviu de 

referência para elaboração do orçamento da União de 2008 (BRASIL, 2007) do 

total das 259 obras, objetos de fiscalização, foram identificados 91 casos em que 

foram apontados indícios de irregularidades graves, tanto no que tange à 

qualidade das obras, quanto na sua relação custo-benefício (economicidade)1. 

Essas irregularidades são potencialmente capazes de paralisar os contratos, os 

convênios, as etapas, as parcelas ou os trechos das obras, sendo que estas 

situações representam aproximadamente 35% dos empreendimentos fiscalizados. 

                                                 
1 economicidade diz respeito a se saber se foi obtida a melhor proposta para a efetuação da despesa pública, 
isto é, se o caminho perseguido foi o melhor e mais amplo, para chegar-se à despesa e se ela fez-se com 
modicidade, dentro da equação custo-benefício 
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Em outras 139 obras foram identificados indícios de irregularidades, 

englobando as consideradas graves sem indicativo de paralisação e as 

classificadas como “outras irregularidades”. Do universo auditado, em apenas 29 

situações não foram encontradas ressalvas. 

A fiscalização das Obras Públicas pelos Tribunais de Contas brasileiros é 

feita através de inspeção de verificação de execução contratual, que é o grande 

instrumento que as entidades fiscalizadoras superiores têm para trazer a realidade 

do jurisdicionado para dentro da Corte, tendo em vista que permite registrar todas 

as nuances, inclusive as dificuldades sistemáticas, da realização de um contrato, 

contemplando a verificação dos aspectos jurídicos e contábeis da execução, além 

da verificação dos aspectos técnicos de engenharia, com ênfase na durabilidade e 

na sua utilização. 

Quando são constatadas não conformidades na execução contratual que 

impliquem em lesão ao erário, seja por superfaturamento, sobrepreço, não 

execução do objeto ou execução com qualidade diversa da especificada, há de se 

adotar medidas administrativas ou judiciais visando o ressarcimento dos valores 

pagos indevidamente. 

Juridicamente, o tipo de processo em que se dá tal ressarcimento, no âmbito 

dos Tribunais de Contas, é a Tomada de Contas Especial. Trata-se de uma ação 

determinada pelo Tribunal ou autoridade competente ao órgão central do controle 

interno, ou equivalente, para adotar providencias, em caráter de urgência, nos 

casos previstos na legislação em vigor, para apuração dos fatos, identificação dos 

responsáveis e quantificação pecuniária do dano. Este tipo de processo possui rito 

próprio, bem definido, garantindo a exeqüibilidade da decisão que imputa o 

débito. 

O processo de Tomada de Contas Especial pode ser originário (quando já 

nasce como Tomada de Contas) ou derivado, quando o Tribunal de Contas ao 

proceder à análise dos atos ou contratos que lhe foram encaminhados ou 

inspecionados in loco, constata uma lesão ao erário e procede a conversão em 

Tomada de Contas Especial. 

No processo de conversão, se não forem observados uma série de 

procedimentos, principalmente quanto aos princípios fundamentais do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório, podem ocorrer 

questionamentos judiciais e sua conseqüente anulação. Portanto, não basta à 
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inspeção para verificação de execução contratual focar sua atuação unicamente 

sob a ótica da auditoria de engenharia, faz-se necessário, nos casos de se constatar 

lesão ao erário, adotar, durante a inspeção, os procedimentos jurídicos e contábeis 

necessários, para que o Tribunal de Contas cumpra o seu dever de defender o 

erário com segurança, de forma que as ações que imputem débitos logrem êxito. 

No meu cotidiano profissional observei que diversos processos de 

inspeções, que foram convertidos em Tomadas de Contas Especial, apresentavam 

diversas incongruências, levando o Tribunal a adotar um rito anômalo e que, por 

diversas vezes, o processo despendia mais tempo e recursos que o previsto, pois, 

de acordo com Lei Orgânica do TCE-RJ (Lei Complementar nº 63/1990) as 

Tomadas de Contas Especial devem ser julgadas até o final do exercício 

subseqüente a sua entrada na Corte de Contas, no caso específico da data da 

conversão. 

Em pesquisa ao Sistema de Acompanhamento Processual (SCAP) do TCE-

RJ, durante o mês janeiro de 2009, constatei que 80% processos de inspeção para 

verificação de execução contratual, que foram transformados em Tomada de 

Contas Especial, tramitaram na Corte de Contas por mais de três anos até o 

julgamento do mérito, cabe ressaltar que hoje se tem um volume expressivo de 

processos caminhando para o mesmo desfecho, pois já estão tramitando na Corte 

de Contas há mais de três anos sem julgamento de mérito. 

Esses aspectos apontam a necessidade do Analista de Controle Externo (em 

especial o engenheiro ou o arquiteto), no exercício de suas funções de Controle e 

Fiscalização de Obras Públicas, observar além das questões técnicas que lhe são 

próprias, os ritos processuais necessários (jurídicos, contábeis e administrativos) 

para apurar o dano ao erário e identificar os responsáveis, de forma que sejam 

anexados aos autos os documentos obrigatórios de uma Tomada de Contas 

Especial, possibilitando assim a Corte de Contas julgar o processo com as 

garantias constitucionais e no prazo previsto. 

Assim, nesta monografia procuro responder a seguinte questão: como o 

Analista de Controle Externo (engenheiro ou arquiteto) do TCE-RJ deveria 

proceder, na eventual necessidade de se converter o processo de Inspeção em 

Tomada de Contas Especial? 
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1.1 Objeto 

 

O processo de inspeção de execução contratual de obras públicas e sua 

conversão em Tomada de Contas Especial como proteção ao erário. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

Pretendo, com este trabalho, principalmente: 

1. Descrever as etapas do processo de inspeção contratual de obras 

públicas; 

2. Propor a sistematização das etapas a serem observadas pelos 

servidores do TCE-RJ quando da realização de suas funções na 

fiscalização dos serviços e obras públicas, nos casos em que se 

constatam dano ao erário; 

3. Analisar a conversão do processo de inspeção de execução contratual 

de obras públicas em Tomada de Contas Especial. 

 

 

1.3 Situação problema e relevância do estudo 

 

A apreciação dos atos da Administração Pública desenvolvida pelos 

Tribunais de Contas resulta num ato jurídico equivalente a uma sentença, na 

medida em que declara a regularidade ou irregularidade da conduta de um agente, 

na guarda ou na aplicação dos recursos públicos. 

A natureza jurídica do julgamento e a complexidade das matérias 

envolvidas, que não se restringem à aplicação do Direito, exigem dos 

Conselheiros uma apreciação extremamente abrangente do princípio e da norma. 

O Conselheiro, juiz da Corte de Contas, não é um mero aplicador de silogismos 

jurídicos, mas deve almejar a Justiça. Como especialista em finanças públicas e 

controle externo, ele não se limita ao exame formal dos atos, mas deve também 

avaliar a eficiência e a eficácia desses atos. Aliás, trata-se também de um 
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“cidadão-contribuinte”, que não se contenta em vislumbrar a boa ou má-fé na 

aplicação dos recursos, mas visa à adequada prestação do serviço e a satisfação 

dos maiores interesses da coletividade, no qual nós auditores de controle externo 

nos espelhamos. 

No âmbito da fiscalização dos serviços de engenharia e obras públicas, pelo 

TCE-RJ, têm-se atualmente analistas de controle externo (engenheiros e 

arquitetos) fazendo exclusivamente “trabalho de engenharia”, embora o Tribunal 

deseje que seus analistas de controle externo com formação em engenharia ou 

arquitetura sejam capazes de observar, além dos aspectos inerentes as faculdades 

de engenharia e arquitetura, os procedimentos jurídicos, contábeis e 

administrativos específicos de uma Tomada de Contas, a fim de garantir que, nos 

processos convertido o rito processual seja levada a cabo de modo célere. 

Na ponderação de todos esses ângulos de uma complexa temática (até 

porque seu julgamento, na verdade, sobrepõe-se ao das altas autoridades 

administrativas que pode reformá-lo), as Cortes de Contas devem encontrar, no 

próprio desenvolvimento de atividades, um modo de expurgar do julgamento o 

erro, criando procedimentos que visem a garantir uma segurança jurídica dos seus 

atos e conseqüente redução dos custos, para o contribuinte, da manutenção de um 

Órgão de Fiscalização. 

 

 

1.4 Notas sobre o referencial metodológico 

 

Minayo (2002:22) afirma que metodologia “é o caminho e o instrumental 

próprios de abordagem da realidade”. A abordagem metodológica deste estudo é 

qualitativa e descritiva, considerando que o seu objetivo principal é descrever e 

analisar a conversão do processo de inspeção de execução contratual de obras 

públicas em processo de Tomada de Contas Especial.  

Desta forma, considerei apropriado o método positivista estruturalista, 

proveniente de todos os métodos particulares (dedução, indução, observação, 

experiência, nomenclatura, comparação, analogia, filiação histórica, descrição 

física-matemática). Neste sentido, Darwin e o sistema Kant-Laplace de explicação 

da formação do sistema solar mostram a importância do positivismo na história 
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das ciências. Contudo, seu grande sistematizador no âmbito das Ciências Sociais 

foi Auguste Comte (Richardson et al, 1999). 

Para Comte há semelhança entre os pensamentos teológicos e metafísicos 

contrários aos pensamentos científicos. Destarte, segundo Richardson (1999:33) 

“Comte estabelece as ciências como investigação do real, do certo, do indubitável 

e do determinado”. E ainda que “a imaginação e a argumentação ficam 

subordinadas a observação”, fator este imprescindível, uma vez que a partir de 

minhas observações na revisão das inspeções realizadas pelas equipes da 

Coordenadoria de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia Estadual (CAE) e 

da Coordenadoria de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia Municipal 

(CAM), por várias vezes, as conversões dos processos em Tomada de Contas 

Especiais não estavam completas, necessitando continuar adotando procedimentos 

típicos de inspeção (coleta de documentos e identificação dos responsáveis), mas 

agora em sede de Tomada de Contas Especial. 

No que diz respeito ao desenvolvimento do espírito humano, Comte admitia 

uma lei fundamental, dando-lhe o nome de “Lei dos Três Estados”: o primeiro 

estado seria o estado teológico-fictício, em que o espírito humano explica os 

fenômenos por meio das vontades divinas ou agentes sobrenaturais; já o estado 

metafísico-abstrato é quando os fenômenos são explicados por meio de forças ou 

entidades ocultas e abstratas, como o princípio vital; o terceiro estado, o estado 

positivo-científico, trata daquele no qual se explicam os fenômenos de forma 

científica, utilizando-se a experiência sensível. Um “Estado Positivo” seria um 

último estágio de evolução da sociedade (Richardson et al, 1999). 

Segundo Trivinos (1992:36) para Comte “o positivismo não aceita outra 

realidade que não sejam os fatos, fatos que possam ser observados. Para que 

determinados estudos sejam considerados ciência eles devem recair sobre fatos 

que conhecemos, que se realizem e sejam passíveis de observação”. Sendo assim, 

tornou-se pertinente tal caminho teórico-metodológico em razão de meu objeto de 

estudo, fruto de minha observação cotidiana como servidor em uma Casa de 

Contas. 

No que tange à investigação estruturalista, ela concebe, como regra 

principal de observação, que os fatos devem ser observados e descritos, conforme 

Gil (1999:38), “sem permitir que os preconceitos teóricos alterem sua natureza e 

sua importância” e, ainda, que tal relação implica estudar os fatos em si mesmos e 



13 

em relação com o conjunto. Isto exige do estudo do objeto a descrição do sistema 

em termos relacionais, nas quais a experiência comum reconhece as coisas, que 

por sua vez constitui uma rede de relações, gerando os sistemas (GIL, 1999). 

Ainda de acordo com Gil (1999:38) o estruturalismo, parte da investigação 

de um fenômeno concreto, atingindo o nível do abstrato pela representação de um 

modelo representativo do objeto do estudo para, finalmente, retornar ao concreto 

como uma realidade estruturada. 

Assim, o positivismo estruturalista, como referencial metodológico, 

possibilitou-me, neste estudo, observar o fenômeno das inspeções de execução 

contratual pelo TCE-RJ (fato concreto), refletindo sobre o rito da Tomada de 

Contas Especial e sobre o gasto público e a responsabilidade de cada servidor no 

processo (nível abstrato). Tais questionamentos apontaram a necessidade de uma 

estrutura que possa contribuir para a efetividade do trabalho de fiscalização dos 

serviços de engenharia e das obras públicas pelos tribunais de contas. 

 



2 Da inspeção para verificação in loco os aspectos 
relativos à execução contratual 

A inspeção realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

(TCE-RJ) é o procedimento no qual servidores devidamente designados, se 

deslocam da sede e colhem, diretamente junto ao jurisdicionado (in loco), as 

informações necessárias para validar diversos dados enviados ao TCE-RJ e, em 

alguns casos, examinam a legalidade e a legitimidade dos atos praticados pelos 

agentes públicos. Neste capítulo, apresentamos aspectos gerais das inspeções 

realizadas pelo TCE-RJ, visando indicar os pontos de transição para um processo 

de Tomada de Contas Especial. 

 

 

2.1 Da legalidade para proceder à fiscalização de atos e contrato 

 

No ordenamento jurídico pátrio, o Controle Externo é exercido pelo Poder 

Legislativo, sendo na União pelo Congresso Nacional, nos estados pelas 

Assembléias Legislativas e nos municípios pelas Câmaras Municipais, com o 

auxilio do Tribunal de Contas da União, no âmbito federal e dos Tribunais de 

Contas do Estado, nos âmbitos estaduais e municipais (CF/1988: artigos 70 a 75). 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro (CE/1989)2 define as 

competências do TCE-RJ, em seus artigos 122 a 128 e 133. Os artigos 123, inciso 

IV, e 125, inciso V, fixam a competência para proceder às inspeções e auditorias 

de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, seja por 

iniciativa própria, da Assembléia Legislativa, das Câmaras Municipais, das 

Comissões Técnicas ou de Inquéritos. 

A legislação infraconstitucional, mais especificamente a Lei Complementar 

Nº 63, de 01.08.19903 (Lei Orgânica do TCE-RJ), em seu artigo 39, define os 

documentos e informações a serem prestadas ao TCE-RJ, em especial no que 

tange aos atos e contratos, quando do exercício de sua função de fiscalização. 

                                                 
2 Com fundamento no artigo 75 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). 
3 Título II – Do julgamento e fiscalização, Capítulo II, Seção V. 
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Estas informações podem ser prestadas basicamente de duas formas: a primeira se 

dá quando o jurisdicionado, por força das deliberações do TCE-RJ, encaminha 

diretamente ao Tribunal os atos e contratos para serem apreciados; a segunda 

forma se dá quando os atos e contratos ficam arquivados no órgão de origem e o 

TCE-RJ, através de suas equipes de inspeções, examina, in loco, esses 

documentos. 

O artigo 39 da Lei Orgânica do TCE-RJ, nos incisos III e IV, combinado 

com o artigo 37, inciso I, do mesmo diploma legal, cria a obrigação de promover 

tais inspeções, na forma estabelecida no Regimento Interno do Tribunal, de forma 

a efetuar a fiscalização dos atos e contratos, de que resultem receitas ou despesas, 

praticados pelos responsáveis sujeitos a sua jurisdição. O resultado das inspeções 

visa assegurar a eficácia do controle e instruir o julgamento das contas dos 

gestores públicos. 

O Regimento Interno do TCE-RJ foi aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 

167, de 10.12.1992. Nessa norma, seu artigo 49 define os três tipos de inspeção, 

quais sejam: 

1. Ordinárias; 

2. Especiais; e 

3. Extraordinárias. 

As inspeções ordinárias são realizadas segundo programação apresentada 

pelos órgãos de controle externo e aprovada pelo Presidente do Tribunal, com o 

objetivo de verificar in loco a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos 

atos ou contratos (art. 49, §1º do Regimento Interno). 

As inspeções especiais são realizadas, ex officio
4, sempre que houver 

necessidade de entendimento direto, visando a coletar dados, esclarecer fato 

determinado ou verificar in loco a execução de contratos (art. 49, § 2º do 

Regimento Interno). 

As inspeções extraordinárias têm por finalidade apurar fatos cuja relevância 

ou gravidade exijam exame mais detido e aprofundado (art. 49, §3º do Regimento 

Interno). 

                                                 
4 Ex officio é uma expressão que significa “em função do ofício que se exerce”. 
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2.2 Do conceito de lesão nos contratos de execução de obras 

 

A definição de lesão, modernamente, está relacionada a uma ofensa física 

ou a direito, sendo também uma das modalidades de defeito do negócio jurídico 

(FULGÊNCIO, 2007). Mas entender um instituto jurídico sem preceder de um 

apanhado histórico, é como esclarecer um movimento telúrico sem pedir a 

geologia e mecânica dos solos uma descrição das camadas terrestres O instituto 

jurídico da lesão em contrato, por mais moderno que pareça, é oriundo de um 

fenômeno social que lança suas raízes no passado. 

Mergulhando nesse passado encontra-se fragmento do instituto da lesão em 

diversas culturas, tais como nos princípios bramânicos do Código de Manu, e na 

moral hebraica, como disposto no velho testamento, no episódio de Esaú e Jacó, 

no qual registra a venda do direito do primogênito por um prato de lentilha, 

realizada por um que se achava faminto. Porém nenhum deles traduziu de forma 

tão clara o conceito de lesão como os romanos, pois a primeira tentativa 

organizada de definir esse conceito foi apostolada no Código Justiniano, 

mencionado nas duas constituições de Diocleciano e Maximiliano, nos anos de 

285 e 294 da era cristã (ALVES, 1995). 

Na idade média até o começo da idade moderna o instituto da lesão sofreu 

alterações, principalmente sob influência do cristianismo. O direito canônico 

efetuou a maior ampliação no campo da incidência da lesão, cabendo a Santo 

Tomás de Aquino assentar o alicerce desse desenvolvimento, com a teoria da 

“justiça comutativa” (PEREIRA, 1993). A questão da usura e do justo valor foram 

os temas que dominaram o cenário do direito civil na idade média (PEREIRA, 

1993). 

Na época da revolução francesa floresciam diversos códigos, sendo diversos 

deles inspirados nos ideais franceses, tendo como premissa a liberdade do 

indivíduo dentro da coletividade. Neste sentido, qualquer cidadão capaz de decidir 

suas conveniências, tem a faculdade de conduzir bem ou mal seus negócios, 

ficando impedido de invocar a proteção da lei, para obviar que sua ruína se 

consume. As exceções ocorreram somente quanto aos imóveis, fruto da visão 

feudal que ainda estava arraigada na sociedade da época (PEREIRA, 1993). 
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O direito pátrio não ficou imune a este movimento, pois em 1850 o Código 

Comercial Brasileiro dispôs não ter lugar à rescisão por lesão nas compras e 

vendas celebradas entre pessoas todas comerciantes. O código civil então vigente, 

em vários aspectos, era omisso sobre o assunto. 

Em 1934, sob a égide do Estado Novo, a situação do instituto da lesão 

voltou à tona, inclusive ganhando destaque constitucional. Esta situação perdurou 

durante a grande parte do século XX, inclusive em constituições posteriores como 

a de 1937 e a de 1946. Nos dias de hoje, o instituto da lesão está presente no 

Código Civil (2003), no Código de Defesa do Consumidor (1990) e na própria 

Constituição Federal (1988). 

O Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2002:70-74) divide, em relação à 

execução contratual, dois grupos de irregularidades: um grupo concernente ao 

termo de contrato e seus aditivos, e o outro adstrito às medições e pagamentos. 

Para o TCU, as irregularidades concernentes ao termo de contrato e seus 

aditivos comuns são: 

1. Em relação ao termo de contrato: 

a. Divergência entre a descrição do objeto no contrato e a constante 

no edital de licitação; 

b. Não vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que 

a dispensou ou a inexigiu) e a proposta do licitante vencedor, em 

desacordo com o disposto no §1º do art. 54 da Lei Federal nº 

8.666/1993; 

c. Subcontratação não admitida no edital e no contrato; 

d. Ausência de aditivos contratuais contemplando eventuais alterações 

de projeto ou cronograma físico-financeiro 

e. Contrato encerrado com objeto inconcluso. 

2. Em relação aos termos aditivos: 

a. Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços ou de 

prazo, em desacordo com o disposto no caput do art. 65 da Lei nº 

8.666/1993; 

b. Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços dos 

limites definidos no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993; 

c. Alterações, sem justificativas coerentes e consistentes, de 

quantitativo, reduzindo quantitativos de serviços cotados a preços 
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abaixo dos preços de mercado e/ou aumentando quantitativos de 

serviços cotados a preços acima do de mercado gerando um 

desequilíbrio no contrato, implicando em superfaturamento; 

d. Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes 

da planilha orçamentária apresentada na licitação, em desacordo 

com o disposto no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

Em relação às irregularidades referentes às medições e pagamentos, segundo 

o TCU, as mais comuns são: 

1. Pagamentos de serviços não efetivamente executados; 

2. Pagamento e medição de serviço não previsto no contrato original e 

em seus termos aditivos; 

3. Divergências entre as medições atestadas e os valores efetivamente 

pagos; 

4. Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela 

fiscalização; 

5. Medições e pagamentos sendo executados com critérios divergentes 

com os estipulados no edital de licitação e contrato; 

6. Pagamentos e medições de serviços em quantitativo superior ao 

executado. 

Assim, podemos agrupar as irregularidades consideradas pelo TCU em dois 

tipos básicos: as de natureza formal (que são decorrentes da não observação de 

dispositivos legais, mas que não implicam em dano ao erário) e os de natureza 

material (que implicam em dano). 

Por sua vez, segundo Rocha (2002), as irregularidades que implicam em 

dano podem ser divididas em duas modalidades, quais sejam: superfaturamento e 

pagamento indevido. Aliás, Rocha (2002:3) define esses dois termos da seguinte 

forma: 

 

Superfaturamento é a emissão de uma fatura cujo preço está acima do valor de 
mercado. Valor de mercado, em economia, é o ponto de equilíbrio entre demanda e 
oferta em um mercado de concorrência perfeita e em dado momento. Os preços 
praticados em um determinado mercado estão sempre ora acima, ora abaixo do 
valor de mercado, portanto, o melhor medidor do valor de mercado (ou do preço de 
mercado) é a média aritmética dos preços praticados em dado período, no mercado 
em estudo. 
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No caso de obras e serviços de engenharia, o superfaturamento é a constatação de 
que o preço global orçado (no caso de empreitadas globais) está acima do valor de 
mercado, medido pela média dos preços praticados no período. Da mesma forma, 
em empreitadas por preço unitário, superfaturamento seria a pratica de preços 
unitários acima das médias dos preços unitários praticados no mercado, na data 
(período) em que foi elaborado o orçamento. Analisa-se sempre, quanto ao 
superfaturamento de obras públicas o preço básico, pois os preços de proposta 
deverão, nas licitações, estar normalmente abaixo desse. 

O pagamento indevido é caracterizado quando os auditores constatam 
incompatibilidade, incoerência entre o que foi efetivamente executado e o que foi 
orçado e pago, no que tange a quantidades e/ou especificações. 

 

 

2.3 Dos procedimentos de verificação in loco da execução 
contratual 

 

O objetivo da inspeção de verificação da execução contratual é verificar se o 

contrato está sendo fielmente executado pelo contratado, e, caso não esteja, apurar 

a lesão ao erário. A fim de proceder à verificação da execução do contrato, faz-se 

necessário adotar uma série de procedimentos visando a garantir a perfeita 

execução dos trabalhos de campo. 

Neste aspecto, diversos Tribunais de Contas expediram manuais ou 

trabalhos técnico com o intuito de disciplinar e orientar seus servidores, quando 

dos trabalhos em campo. Dos manuais existentes, destacam-se o do TCU (2002) e 

do TCM-RJ (2002) e a coletânea de texto do TCE-PE (2005) 

O TCE-RJ havia publicado em 2004 o Manual para a Realização de 

Inspeções de Acompanhamento da Execução Contratual de Obras e Serviços de 

Engenharia (MN.CEC-01). Porém este manual não está mais em uso. Cabe 

ressaltar que TCE-RJ hoje não possui regulamentos a serem observados pelos 

servidores quando de suas inspeções, porém a práxis dessa Corte de Contas é 

muito similar à adotada no TCM-RJ, em relação à documentação solicitada pela 

equipe de inspeção, sendo que as diferenças mais marcantes estão relacionadas às 

diferenças nos sistemas de informação contábeis utilizados no Estado e em sua 

Capital. 

Por outro lado, a documentação inicial solicitada nas inspeções para a 

verificação da execução contratual de obras é diferente daquela normalmente 

solicitada por outros tipos de inspeção realizados pelos Tribunais de Contas. Nas 

outras inspeções, em geral, a documentação solicitada refere-se aos registros 
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contábeis dos órgãos, todavia, a documentação referente à execução contratual em 

obras é fundamentada em diversos registros extracontábeis e nos documentos 

arquivados nos canteiros de obras. O Manual de Auditoria de Obras do TCM-RJ 

(TCM-RJ, 2002), descreve de forma didática a documentação a ser solicitada, 

ressaltando que as equipes de inspeção do TCE-RJ solicitam, normalmente, a 

mesma documentação: 

1. Contratos e termos aditivos; 

2. Projeto executivo, com todos os seus elementos constitutivos, 

conforme o disposto no inciso X do art. 6° da Lei n° 8.666/1993; 

3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), dos projetos e da obra; 

4. Cronograma físico-financeiro; 

5. Eventuais alterações de projeto ou de especificações com respectivas 

análises técnicas e autorizações; 

6. Relatórios e pareceres técnicos; 

7. Laudos de verificação; 

8. Relatórios de medições; 

9. Diário de ocorrências (ou de obras), previsto no § 1° do art. 67 da Lei 

n° 8.666/1993; 

10. Termos de recebimento (provisório e definitivo), conforme o disposto 

no inciso do art. 73 da Lei n° 8.666/1993; 

11. Habite-se, se for o caso. 

Após a obtenção da documentação inicial, a equipe de inspeção deverá 

proceder à sua análise em busca de alguma não conformidade com a legislação. 

Diferente das outras inspeções executadas pelos Tribunais de Contas, a inspeção 

para verificação da execução contratual foca sua atuação no cumprimento, por 

parte do contatado, das obrigações definidas no contrato. Portanto, os pontos 

principais a serem verificados são o cumprimento do objeto contratual, as 

medições e faturas, as alterações de projeto e os eventuais termos aditivos. 

O exame cuidadoso da documentação encaminhada, bem como uma análise 

das medições previamente a visita in loco são fatores primordiais para a 

verificação da execução contratual, pois permitirá verificar os seguintes aspectos: 

� A data de inicio; 

� O percentual executado; 

� Se a obra está sendo executada conforme o cronograma; 
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� Se houve alteração de projeto; 

� Se os responsáveis pela fiscalização são habilitados. 

A inspeção in loco, após estas análises, permitirá constatar se os valores 

medidos e pagos estão de acordo com o executado e se o objeto executado é o 

realmente contratado. Para tal é necessário que se proceda às seguintes 

verificações: 

� A existência de relatórios ou documentação que demonstre etapas já 

concluídas, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepâncias 

entre os serviços medidos e pagos, conforme dispõe os art. 62 e 63 da Lei 

Federal n° 4.320/1964 e § 1° do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993; 

� A compatibilização dos quantitativos de serviços executados com os 

medidos pela fiscalização; 

� Se as etapas já executadas são coerentes com o volume previsto no 

projeto básico e executivo e com o cronograma físico da obra; 

� A ocorrência de duplicidade de pagamento de um mesmo serviço por 

fontes distintas de recursos; 

� A manutenção de preposto, no local da obra, para representá-lo na 

execução do contrato, conforme dispõe o art. 68 da Lei Federal n° 

8.666/1993; 

� A existência de anotação em registro próprio de todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato (Livro Diário), determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 

conforme dispõe o § 1° do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993; 

� Se o representante da Administração, responsável pela fiscalização da 

obra, encaminhou relatórios à autoridade competente, comunicando 

ocorrências que poderiam ensejar sanções ao contratado e alterações de 

projeto, custo ou prazo da obra, conforme dispõe o § 2° do art. 67 da Lei 

n° 8.666/1993. 

As análises realizadas e as visitas empreendidas podem dar causa aos 

achados de inspeção, que serão comentados a seguir. 
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2.4 Dos achados de Inspeção 

 

O achado de inspeção é toda prova obtida pela equipe de inspeção 

(evidências) com a aplicação dos procedimentos, para avaliar se os critérios 

previamente estabelecidos estão sendo ou não atendidos. Ou seja, são fatos 

resultantes dos programas de inspeção que remetem as deficiências encontradas 

na execução do contrato. 

Durante a verificação in loco, quando se constatam divergências entre o 

executado, o medido e o pago, faz-se necessária a adoção de diversas providências 

ainda em campo, para a coleta das evidências que poderão se tornar os elementos 

probantes na Tomada de Contas. 

Esta coleta é de suma importância para o processo, pois caso não se tome os 

cuidados necessários, obedecendo à regra e a forma do ordenamento jurídico 

vigente, o jurisdicionado poderá anular todo o processo por via judicial5. 

 

 

2.5 Da apuração do dano 

 

A Tomada de Contas Especial é o processo adequado para a apuração dos 

responsáveis e quantificação de débitos pelos Tribunais de Contas. Neste sentido, 

o art. 8º da Lei Orgânica do TCE-RJ dispõe: 

 

Art. 8º. Para os efeitos desta lei, conceituam-se: 

[...] 

III - Tomada de Contas Especial, a ação determinada pelo Tribunal ou autoridade 
competente ao órgão central do controle interno, ou equivalente, para adotar 
providencias, em caráter de urgência, nos casos previstos na legislação em vigor, 
para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação pecuniária 
do dano; 

[...] 

 

                                                 
5 O inciso LIV do artigo 5 da CF/1988 determina que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal; já o inciso XXXV desse dispositivo define que a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, neste caso o direito aos seus bens. 
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No caso do TCE-RJ, os processos resultantes das ações de fiscalização que 

constatem dano ao erário devem ser transformados em Tomadas de Contas 

Especial, conforme o art. 52 da Lei Complementar nº 63/1990. 

 

Art. 52. Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio 
de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o Tribunal de Contas 
ordenara, desde logo, a conversão do processo em Tomada de Contas Especial, 
salvo a hipótese prevista no art. 114, desta lei. 

 

No capitulo seguinte abordaremos os procedimentos para essa 

transformação. 

 



3 Dos procedimentos preparatórios para a conversão do 
processo de inspeção em Tomada de Contas Especial. 

Neste capítulo abordamos, conceitualmente, os cuidados necessários à 

transformação dos processos de inspeções em Tomadas de Contas Especial. 

Pretende-se apresentar as condições que devem ser atendidas nesse processo, em 

face dos princípios de devido processo legal. 

 

 

3.1 Das provas 

 

Fernandes (1998) assevera que, de todos os procedimentos que se 

desenvolvem em uma Tomada de Contas Especial, a parte referente à prova e as 

garantias da ampla defesa constituem os pilares de sustentação da regularidade da 

mesma. Sem a solidez destes, o processo não tem sustentação. 

Provar um fato consiste em demonstrar, evidenciar a sua existência. A prova 

tem um objeto, um destinatário e uma finalidade. Tais componentes podem ser 

definidos como se segue: 

� Objeto da prova – são os fatos do processo diretamente vinculados aos 

motivos determinantes da instauração, como, por exemplo, provar que 

houve uma despesa; provar que a mesma se efetivou sem amparo na lei; 

provar a inocorrência de excludentes de responsabilidade. 

� A finalidade da prova – forma a convicção quanto à existência dos fatos 

ligados aos motivos determinantes da Tomada de Contas Especial. 

� O destinatário da prova – a quem se destina apresentar a prova. Como a 

Tomada de Contas Especial é julgada pelo Tribunal de Contas, o 

destinatário é o próprio. 

Um assunto controverso nos Tribunais de Contas diz respeito ao ônus da 

prova (onus probandi), ou seja, o dever de evidenciar a verdade de um fato. A 

doutrina jurídica, de uma forma geral, lastreado no Código de Processo Civil, 

define que o ônus da prova incumbe: 

� Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
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� Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor6. 

Nesta visão, cabe destacar que, no processo de Tomada de Contas Especial, 

o ônus da prova é do Tribunal de Contas. Contudo, uma vez provando o fato, 

poderá o réu opor fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, 

relacionado com o fato constitutivo. 

Em relação ao objeto da prova, existem duas premissas básicas: a primeira é 

que o julgador deve decidir com base nas provas constantes dos autos e a segunda 

é que, para que a prova tenha valor, deve constar dos autos7. Portanto, todas as 

alegações que fundamentam a formação de convicção, hão de ser demonstradas 

nos autos do processo. 

Na doutrina do direito positivo, existe a possibilidade de dispensar as provas 

em relação aos fatos dos seguintes tipos: 

� Notórios; 

� Admitidos no processo como incontroverso; 

� Afirmados por uma parte e confessado pela parte contrária; 

� Em cujo favor milita a presunção legal de existência de veracidade. 

Como fato notório pode definir como aquele que, por sua publicidade e 

evidência, se admite, no consenso de uma coletividade, como tendo efetivamente 

ocorrido. Salienta-se que a dispensa de prova de fato notório é uma exceção a 

regra geral do ônus probante e, como tal, sujeita-se ao principio da hermenêutica, 

segundo o qual as normas que abrem exceções tem interpretação restritiva. 

Portanto, a sua utilização deverá ser feita com reservas. 

Os fatos incontroversos são aqueles incontestáveis, irrefragáveis, 

certíssimos, inconcussos. Portanto, são as alegações não contestadas. 

Em relação aos fatos afirmados por uma parte e confessado pela parte 

contrária, como todo processo jurídico ou administrativo, os atos praticados 

devem se pautar pela racionalidade. Cabe ressaltar que estes fatos diferem dos 

incontroversos, pois existe uma manifestação de vontade confirmando as 

declarações. 
                                                 

6 Considera-se constitutivo o fato que dá vida a uma vontade concreta da lei ou à expectativa de um bem por 
parte de alguém, como, por exemplo, um contrato de compra e venda. O fato impeditivo ocorre quando falta 
uma das circunstâncias que devem ocorrer para que o fato constitutivo produza seus efeitos. Considera-se fato 

extintivo do direito do autor aquele que, reconhecendo a existência de um fato constitutivo, opõe-lhe outra 
circunstância que altera profundamente os efeitos. 
7 A conhecida idéia de que “o que não está nos autos não está no mundo jurídico”. 
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No que tange aos fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência 

de veracidade, estes decorrem de que, dado um determinado fato, a lei impõe, de 

forma definitiva, a conseqüente ocorrência de outro, presumindo a sua existência, 

independente de o mesmo ter ocorrido ou não. 

O objeto da prova deve consistir em demonstrar a verdade dos fatos. 

Portanto, o objeto deve ser pertinente ao processo (por mais obvio que isto 

aparente, é ainda muito comum a indicação de uma série de fatos que, por falta de 

objetividade e não vinculação com o objeto em apuração, coloque em suspeição a 

credibilidade do trabalho). Cautelarmente, faz-se necessário à verificação de que 

se o fato já não é objeto de apuração em outro processo, pois nestes casos, a fim 

de evitar que seja aplicado duas vezes a mesma penalidade, em processos 

distintos, deverá proceder de forma que os fatos apurados, no processo mais novo, 

sejam objeto de extensão de apuração no processo mais antigo. 

É oportuno mencionar que o principio da racionalidade administrativa 

deverá estar presente ainda na fase de coleta de prova, pois muitas vezes o custo 

para provar um fato é superior ao dano a ser recomposto. Assim, deverá ser 

avaliada a conveniência ou não de se prosseguir a apuração. 

Os meios de prova são recursos utilizados para transferir, à autoridade 

julgadora, a certeza e convicção que fundamentaram a sua conclusão sobre a 

verdade dos fatos. O Código de Processo Civil, em norma acolhida pelo Direito 

Administrativo, retratando sólida doutrina, estabelece que todos os meios legais, 

bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados, são hábeis para 

provar a verdade dos fatos. 

Entre os meios de prova citados no código de processo civil, admitidos no 

processo administrativo, destacam-se: 

1. Documentos em geral, como a reprodução mecânica (fotografia e 

reprografia), o telegrama ou qualquer outro meio de transmissão, as 

notas lançadas no pé, no verso ou as margens de documentos, os livros 

comerciais e as cartas. 

2. A confissão; 

3. O depoimento pessoal; 

4. As testemunhas; 

5. A perícia; 
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6. A inspeção executada por servidores habilitados, designados por 

autoridade judiciária. 

Destaca-se que a prova documental comumente tem preponderância sobre a 

testemunhal. Todavia, deve ser destacado que: 

1. O documento não faz prova a favor de quem o fez, pois, em princípio, 

não pode a parte constituir prova em seu próprio favor; 

2. O servidor ou terceiro envolvido, responsável pelo dano, é obrigado a 

exibir o documento, sob pena de ser considerado provado o fato 

referente ao documento cuja exibição se pretendia; e 

3. Os documentos devem ser juntados no original ou apresentar de forma 

própria a comprovação de autenticação. 

Ressalte-se que a prova ilícita nulifica o processo, ensejando a repetição da 

fase processual probatória. 

 

 

3.2 Da definição das responsabilidades 

 

O artigo 8º da Lei Complementar nº 63/1990 define, como objetivos da 

Tomada de Contas, a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a 

quantificação pecuniária do dano. Por oportuno, deve ser ressaltado que, este 

autor, no curso das revisões, por ele realizadas, nos processos de Tomada de 

Contas Especial constatou-se que em vários casos não ficava bem definido o 

responsável. 

Como já destacado, o dano deve ter significado econômico para justificar a 

instauração de uma Tomada de Contas Especial. Além disso, a competência do 

Tribunal de Contas só se estabelece quando, subjacente ao dano, houver uma 

conduta de um agente jurisdicionado a essa Corte, mesmo que esta conduta 

decorra de ato culposo, em qualquer de suas modalidades. 

Durante a fase de definição de responsabilidade há de se verificar as 

excludentes de responsabilidades, que, embora ainda não sistematizadas nas 

normas das Cortes de Contas, estão consagradas nos processos civis, em especial 

na análise dos atos praticados quanto ao atendimento dos seguintes preceitos: 
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� Os atos praticados em legítima defesa ou em exercício regular de um 

direito reconhecido; 

� A deterioração ou destruição da coisa alheia, a fim de remover perigo 

eminente. 

Ressalte-se que a prova dessa excludente cabe ao interessado, pois constitui 

fato extintivo em relação ao dever de reparar o dano, e deve ser visto sempre de 

forma cautelosa. 

A culpa deve ser entendida no conceito jurídico do termo, significando a 

relação da causalidade entre o dano e o fato imputável ao agente. Neste sentido, é 

relevante destacar os conceitos de dolo, de culpa stricto sensu e seus 

desdobramentos: 

� Dolo – o dano é intencionalmente causado pelo agente que no momento 

da realização da conduta tem o objetivo de lesar o erário; 

� Culpa – o agente causou o dano por negligência, imprudência ou 

imperícia; 

� Culpa contratual – consiste na violação de um dever estabelecido num 

contrato; 

� Culpa extracontratual (ou aquiliana) – refere-se ao dano decorrente da 

violação de um dever fundado em princípio geral do direito ou norma 

legal; 

� Culpa in eligendo – corresponde ao dano oriundo da má escolha do 

representante ou preposto; 

� Culpa in vigilando – neste caso o dano decorre da ausência de 

fiscalização dos subordinados. 

Nos últimos anos surgiu a tese sobre a possibilidade de responsabilizar 

solidariamente as empresas de engenharia e gestores públicos em caso de 

superfaturamento. Nesse contexto, ainda, em face das noções de “solidariedade” e 

“co-responsabilidade por dívida divisível”, a luz do Código Civil, e litisconsorte, a 

luz do Código de Processo Civil, podemos classificar as “obrigações” conforme 

os sujeitos, levando-se em conta a pluralidade dos sujeitos da obrigação, e pelo 

objeto, a multiplicidade ou a indivisibilidade do débito, conforme se segue: 

1. Pelos sujeitos: obrigações fracionárias, conjuntas, solidárias, disjuntas, 

conexas e dependentes. 
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2. Pelo objeto: obrigações alternativas, cumulativas, divisíveis, 

indivisíveis e facultativas. 

Nas obrigações fracionárias há pluralidade de devedores, respondendo cada 

qual por uma parte da dívida. A dívida divide-se entre os diversos sujeitos 

passivos da relação obrigacional tais obrigações pressupõem, portanto, dívida 

divisível. 

Nas obrigações solidárias há pluralidade de devedores, respondendo cada 

qual por toda a dívida, e liberando os outros, se paga integralmente. O que importa 

é que se receba a dívida comum uma só vez. 

Nas obrigações conjuntas há pluralidade de devedores, respondendo todos 

por toda a dívida. Não há, por conseguinte, divisão da dívida, nem 

responsabilidade de um por todos. 

As obrigações fracionárias ou parciais decompõem-se em tantas 

obrigações quanto devedores. Na verdade, a doutrina que prevalece é a que 

constituem diversas obrigações conexas entre si. Se for assim, toda obrigação 

parcial tem apenas um sujeito, não se justificando, por conseguinte, a sua inclusão 

entre as formas jurídicas de pluralidade de devedores. Só há pluralidade de 

devedores quando a mesma obrigação vincula várias pessoas que respondem, total 

ou parcialmente, pela dívida. 

As obrigações fracionárias constituem-se, de maneira geral, por negócios 

intervivos, ou resultam de sucessão hereditária. 

Por disposição legal, aplica-se a regra: o fracionamento se faz em partes 

iguais (concursu partes fiunt). Com efeito, havendo mais de um devedor em 

obrigação divisível, esta se presume dividida em tantas partes ou obrigações, 

iguais e distintas, quantos os devedores. Esta presunção é juris tantum
8
 , trata-se 

realmente, de norma de caráter supletivo, nada proibindo ajuste em contrário. É 

lícito às partes dividir o débito em partes desiguais, estipulando expressamente a 

fração de cada qual. 

Nos sistemas jurídicos em que a solidariedade não se presume (Código 

Civil), obrigação de sujeito plural com dívida divisível há de reputar fracionária. 

 

                                                 
8 Uma situação hipotética, algo que deve ser, mas ainda não foi confrontado ou comprovado por fatos 
concretos, encontrando-se ainda no estágio puramente conceitual. 
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As obrigações solidárias caracterizam-se pela coincidência de interesses, 

para satisfação dos quais se correlacionam os vínculos constituídos. Na obrigação 

solidária, devedores estão unidos para conseguir o mesmo fim; a idéia desse fim 

comum é tão necessária, que, se faltar, não haverá solidariedade. Mais de um 

devedor concorre na mesma obrigação, cada um adstrito ao pagamento de toda a 

dívida. Diz-se que são coobrigados. 

Estabelecida a solidariedade passiva, o credor tem direito a exigir e receber 

de qualquer dos devedores a dívida comum. Podendo reclamá-la no todo ou em 

parte. Se receber apenas uma fração, os demais devedores continuam obrigados 

solidariamente pelo resto, dando-se extinção parcial da dívida em relação ao que 

pagou. Com efeito, o pagamento parcial feito por um dos devedores só aproveita 

aos demais até a concorrência da quantia paga. 

No Código de Processo Civil (CPC) existe a figura chamada litisconsórcio, 

que vem a ser a hipótese em que uma das partes do processo se compõe de várias 

pessoas. Os diversos litigantes, que se colocam do mesmo lado da relação 

processual, chamam-se litisconsortes. 

Classifica-se o litisconsórcio em ativo (vários autores) e passivo (diversos 

réus). Por outro lado, quanto ao momento em que se estabelece, ele pode ser 

inicial (já nasce com a propositura da ação) ou incidental (surge no curso do 

processo). 

Já quanto às conseqüências sobre o processo: 

� Conforme possam ou não as partes dispensar ou recusar a formação da 

relação plúrima: 

− Necessário (o que não pode ser dispensado); 

− Facultativo (o que se estabelece por vontade das partes). 

� Conforme a uniformidade da decisão: 

− Unitário (a decisão da causa deve ser uniforme para todos); 

− Simples (a decisão, embora proferida no mesmo processo, pode ser 

diferente para cada litisconsorte). 

O art. 47 do CPC diz: 

 

Art. 47. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de Lei ou pela 
natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 
todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos 
os litisconsortes no processo. 
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Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os 
litisconsorte necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto 
o processo. 

 

O conceito legal é falho, pois o Código definiu o litisconsórcio necessário 

conforme apenas as características do litisconsórcio unitário, mas há casos em que 

o litisconsórcio é necessário e o resultado da causa não é obrigatoriamente o 

mesmo para todos os participantes do processo. 

O TCE-RJ, em sua Lei Orgânica, toca várias vezes no tema de 

responsabilidade solidária e nunca em obrigação solidária, por isto que a 

solidariedade expressa Lei Orgânica e na Deliberação TCE nº 194/1996 não 

possui o mesmo conceito daquela expressa pelo artigo 265 do Código Civil. 

A responsabilidade (individual ou solidária) de que cuida o art. 17, inciso I 

da Lei Orgânica do TCE-RJ nasce ou decorre do não cumprimento de um dever 

jurídico, isto é, a responsabilidade ali citada é derivada, só ocorre porque o 

responsável (agente) deixa de observar um preceito legal. A obrigação, ao 

contrário, é originária; nasce de uma relação jurídica em virtude da qual uma ou 

mais pessoas determinadas devem em favor de outra ou outras, uma prestação de 

caráter patrimonial. O que caracteriza, pois, a obrigação é a sua conversibilidade 

num valor patrimonial. 

Wald (1990) afirma que embora os dois conceitos obrigação e 

responsabilidade estejam normalmente ligados, nada impede que haja uma 

obrigação sem responsabilidade ou uma responsabilidade sem obrigação. Nesta 

linha de raciocínio a responsabilidade solidária para o TCE-RJ tem suas 

peculiaridades. Assim, a Lei Orgânica do TCE-RJ, em seu artigo 17, inciso I, diz: 

 

Art. 17. Verificada a irregularidade nas contas, o Tribunal: 

I - definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato inquinado; 

[...] 

 

Então, cabe ao Tribunal dar forma a esta responsabilidade, caso a caso. 
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3.3 Do princípio do contraditório e da ampla defesa 

 

Dispõe a CF/1988, em seu art. 5º, inciso LV, que “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes”. 

O contraditório (também denominado contraditoriedade) é o princípio 

constitucional inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais, cujo conteúdo 

apresenta-se como a ciência bilateral dos atos e termos do processo e a 

possibilidade de contrariá-los. 

Sobre o conceito de contraditório, são esclarecedoras as palavras de Rocha 

(1997:207): 

 

Do brocardo romano “audiatur et altera pars”, o contraditório significa que a 
relação processual forma-se, legitimamente, com a convocação do acusado ao 
processo, a fim de que se estabeleça o elo entre o quanto alegado contra ele e o que 
ele venha sobre isso ponderar. Somente na dialética processual é que se afirma o 
Direito, de tal modo que uma assertiva e a sua contradita combinam os elementos 
donde o julgador extrai, sem vínculo prévio com qualquer das partes, a sua decisão 
jurídica. 

 

O contraditório garante não apenas a oitiva da parte, mas que tudo quanto 

apresente ele no processo, suas considerações, argumentos, provas sobre a questão 

é que sejam devidamente levadas em conta pelo julgador, de tal modo que a 

contradita tenha efetividade e não apenas se cinja à formalidade de sua presença. 

A ampla defesa é o direito indeclinável do acusado no sentido de não ser 

condenado sem ser ouvido, sendo-lhe assegurado exaustar os argumentos e provas 

possíveis e a garantia de nomeação de um defensor no caso de revelia. 

Rocha (1997) afirma ainda que o princípio da ampla defesa acopla várias 

garantias. O interessado tem o direito tanto de conhecer o quanto se afirma contra 

os seus interesses quanto o de ser ouvido, diretamente ou com patrocínio 

profissional, sobre as afirmações, de tal maneira que as suas razões sejam 

coerentes com o quanto previsto no Direito. 

Assim, o direito de ser informado de quanto se passa sobre a sua situação 

jurídica, trata do direito de ser comunicado, eficiente e tempestivamente, sobre 

tudo o que concerne à sua condição no Direito. Para que a defesa possa ser 
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preparada com rigor e eficiência, há de receber o interessado todos os elementos e 

dados sobre o quanto se ponha contra ele, pelo que haverá de ser intimado e 

notificado de tudo quanto sobre a sua situação em relação ao objeto de qualquer 

processo. Desta forma, não apenas no início, mas no seguimento de todos os atos 

e fases processuais, o interessado deve ser intimado de tudo que concerne a seus 

interesses cogitados ou tangenciados no processo. 

Já o princípio da ampla defesa é aplicável em qualquer tipo de processo que 

acarrete sanção por força do poder punitivo estatal. O interessado tem o direito de 

argumentar e arrazoar (ou contra-arrazoar), oportuna e tempestivamente (a dizer, 

antes e depois da apresentação de dados sobre a sua situação jurídica cuidada na 

espécie), sobre o quanto contra ele se alega e de ter levado em consideração as 

suas razões e para a comprovação de seus argumentos e razões. Ele tem o direito 

de produzir provas, na forma juridicamente aceita. Sintetizando, o contraditório 

integra a ampla defesa, instrumentando-a e viabilizando-a, e com ela quase se 

confundindo, na medida em que a defesa há de ser sempre contraditória. 

O TCE-RJ, através da Deliberação nº 204/1996, disciplinou o instituto da 

ampla defesa e do contraditório, em seu âmbito, aperfeiçoando o chamamento aos 

autos dos afetados por suas decisões. 

Nesta linha é importante que durante a inspeção in loco, ou logo após, mas 

antes da formação de juízo que decidirá sobre conversão do processo em Tomada 

de Contas Especial (pois neste caso já se teriam elementos de prova suficiente 

para configurar a irregularidade e apontar o responsável), deverá ser chamado aos 

autos o responsável para que tome ciência dos fatos e apresente sua defesa. 

Veremos, a seguir, do que trata o processo de Tomada de Contas Especial. 

 



4 Da Tomada de Contas Especial 

O procedimento de Tomada de Contas Especial não é inovação da 

legislação vigente. Está presente no ordenamento jurídico brasileiro há muitas 

décadas. Entretanto, passou a receber aporte de relevância a partir de 1967, com 

as significativas mudanças no sistema de fiscalização financeira e orçamentária 

impostas pela Constituição Federal promulgada naquele ano. O Decreto–Lei nº 

200, de 25.02.1967, que em seu art. 84, deu-lhe o delineamento de instrumento de 

controle e lançou o esboço para as redações normativas ora vigentes, suscitando, 

desde então, seu caráter de excepcionalidade, em razão de determinados fatos, 

chamados atualmente “fatos ensejadores de Tomada de Contas Especial”. Assim, 

deixou consignado: 

 

Art. 84. Quando se verificar que determinada conta não foi prestada, ou que 
ocorreu desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
para a Fazenda Pública, as autoridades administrativas, sob pena de co-
responsabilidade e sem embargo dos procedimentos disciplinares, deverão tomar 
imediatas providência para assegurar o respectivo ressarcimento e instaurar a 
Tomada de Contas, fazendo-se as comunicações a respeito ao Tribunal de Contas. 

 

A Constituição de 1967, o Decreto-Lei nº 200/1967 e a Constituição Federal 

de 1988 não mencionam especificamente a Tomada de Contas Especial. No 

entanto, em seu art. 71 a Carta Magna, ao fixar a competência do Tribunal de 

Contas da União, assentou: 

 

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

[...] 

II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens 
e valores públicos da Administração direta e indireta, incluídas as fundações 
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." 

 

No Estado do Rio de Janeiro a Constituição Estadual reproduz o texto da 

Constituição Federal, sendo regulamentado pela legislação infraconstitucional na 

Lei Orgânica do TCE-RJ (Lei Complementar nº 63/1990), que definiu de forma 

clara em seu artigo 8º, inciso III, que a Tomada de Contas Especial é a ação 
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determinada pelo Tribunal ou autoridade competente ao órgão central do controle 

interno, ou equivalente, para adotar providencias, em caráter de urgência, nos 

casos previstos na legislação em vigor, para apuração dos fatos, identificação dos 

responsáveis e quantificação pecuniária do dano. 

 

 

4.1 Dos documentos necessários 

 

Os Tribunais de Contas, os órgãos de controle interno ou equivalentes 

possuem de forma muito organizada os procedimentos necessários para 

formalização das Tomadas de Contas, até pelo seu caráter formal. 

Dentre as diversas normas legais, algumas merecem destaque, seja pela sua 

relevância ou seja pelo seu caráter didático. Neste sentido, a instrução normativa 

TCU nº 56/2007 serviu de base para a formação dos processos de Tomadas de 

Contas para toda a esfera federal, destacando-se ainda neste cenário o Manual de 

Instrução sobre de Tomada de Contas Especial elaborado pela Controladoria 

Geral da União (2008). No âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Tribunal de 

Contas do Estado, regulamentou as Tomadas de Contas através das deliberações 

TCE-RJ nº 198 e 200, de 23.01.1996. 

De acordo com a deliberação TCE-RJ nº 198 e 200 (art. 35), aplicam-se às 

Tomadas de Contas Especial, no que couber, o disposto nos artigos relativos à 

Tomada de Contas, inclusive em relação à documentação necessária. Portanto, ao 

constituir a Tomada de Contas Especial, há de se verificar: 

1. Se constam nos autos os elementos previstos nas normas aplicáveis, no 

caso do TCE-RJ, os elementos previstos nas deliberações TCE-RJ nº 

198 e 200, de 23.01.1996, em especial o cadastro dos responsáveis; 

2. Se todas as irregularidades estão suportadas por documentos; 

3. Se os elementos contêm, materialmente, as informações exigidas, como 

por exemplo se as cópias das medições ou notas fiscais contêm as 

atestações, ou se na cópia do processo de pagamento consta à data do 

efetivo pagamento, etc.; 

4. Se os elementos constantes estão harmônicos entre si. 
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Cabe ressaltar que se existir, ainda, a necessidade de colher documentos ou 

solicitar informações, o processo de inspeção não deverá ser transformado em 

Tomada de Contas Especial, pois de acordo com o artigo 52 da Lei Complementar 

nº 63/1990, a transformação só se dará se for configurado o dano o erário. Porém, 

deve-se observar sempre dois princípios que norteia as Tomadas de Contas: o 

princípio da verdade material e o da economia processual. 

O Princípio da Verdade Material na Tomada de Contas Especial, ao 

contrário do processo civil é semelhantemente ao processo penal, diz que a 

verdade real dos fatos (e não a formal) deve ser perseguida pelos executores do 

procedimento e por seus Analistas. Isso equivale dizer que nem sempre as provas 

dos autos demonstram as circunstâncias havidas. Incumbe aos executores dos 

procedimentos (a equipe de inspeção) buscar robustecer as provas de maneira a 

evidenciar os fatos. 

O Princípio da Economia Processual está intimamente relacionado aos 

Princípios da Verdade Material, do Informalismo Moderado9, da 

Proporcionalidade 10 e da Razão Suficiente Ab-rogável11. Desta forma, deve-se ter 

em mente, inclusive, quanto a possibilidade da não instauração de Tomada de 

Contas Especial, pois na ocorrência de perda, extravio ou outra irregularidade em 

que não fique caracterizada má-fé de quem lhe deu causa e se o dano for 

imediatamente ressarcido ou se o dano for pequeno, no qual o custo da Tomada de 

Contas Especial supere o valor ressarcido, a equipe pode dispensar a formalização 

da mesma. 

 

                                                 
9 O princípio do Informalismo Moderado significa, no processo administrativo, a adoção de formas simples, 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (art. 
2º, § único, IX, Lei federal n. 9.784/1999), de maneira que o conteúdo deve prevalecer sobre o formalismo 
extremo, respeitadas as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados (art. 2º, § único, 
VIII, Lei Federal 9.784/1999). No processo administrativo, não deve imperar a sacralidade das formas, mas 
sim a instrumentalidade delas, de sorte que os atos processuais produzem efeitos jurídicos regulares se, apesar 
de não observada certa procedimentalidade, a finalidade a que destinados tenha sido alcançada. 
10 O princípio da proporcionalidade é, então, um princípio constitucional implícito, porque, apesar de derivar 
da Constituição, não consta nela expressamente. Analisando terminologicamente, a palavra Proporcionalidade 
dá uma conotação de proporção, adequação, medida justa, prudente e apropriada à necessidade exigida pelo 
caso presente. Neste sentido, tal princípio tem como escopo evitar resultados desproporcionais e injustos, 
baseado em valores fundamentais conflitantes, ou seja, o reconhecimento e a aplicação do princípio permitem 
vislumbrar a circunstância de que o propósito constitucional de proteger determinados valores fundamentais 
deve ceder quando a observância intransigente de tal orientação importar a violação de outro direito 
fundamental mais valorado. 
11 Ab-rogar significa, na linguagem jurídica, tornar nulo ou sem efeito um ato anterior. Aqui evidencia as 
circunstâncias em que deixa de existir no mundo jurídico a causa ensejadora da Tomada de Contas Especial. 
Desta forma ocorre a integral perda do objeto da apuração. 
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4.2 Da fase inicial da Tomada de Contas Especial 

 

O início da Tomada de Contas Especial se dá quando o Plenário do Tribunal 

converte o processo de inspeção em Tomada de Contas Especial e imputa a 

responsabilidade a alguém por despesa ilegal, ilegítima ou antieconômica nos 

termos do artigo 12, inciso VI combinado com o artigo 52 da Lei Complementar 

nº 63/1990, definindo assim a responsabilidade e o valor do débito. 

O primeiro chamamento aos autos na fase de Tomada de Contas Especial se 

dá através de uma citação
12. A citação é, sem dúvida, um dos pontos basilares de 

qualquer processo, seja judiciário ou administrativo, pois, como regra, a 

importância da citação é vislumbrada sob dois enfoques: 

� Efetiva e concretiza os princípios do contraditório e da ampla defesa; 

� É ato constitutivo da relação processual. 

Cabe ressaltar que as Cortes de Contas entendem que a citação recebida por 

procurador legalmente autorizado é válida e não constitui motivo para a nulidade 

do processo, uma vez que o código de processo civil pode ser usado 

subsidiariamente. Para a validade da citação é necessária a observância da forma 

prescrita em lei, embora se admita o acatamento ao princípio do informalismo 

moderado, tal como ocorre no processo judiciário. 

A lei Orgânica do TCE-RJ (Lei complementar nº 63/1990) em seu artigo 26 

prevê três formas ou modalidades diferentes de citação: 

 

I - mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no 
Regimento Interno; 

II - pelo correio, mediante carta registrada, com aviso de recebimento; 

III - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o destinatário da 
citação, notificação ou comunicação de diligencia não for localizado, de acordo 
com o Regimento Interno. 

[...] 

 

                                                 
12 De acordo com o § 3º do artigo 6º da deliberação TCE Nº 204/1996 a citação é o chamamento do 
responsável, ou do interessado, para apresentar razões de defesa ou recolher o débito apurado, quando 
determinada em Decisão Preliminar, nos termos do inciso II do art. 17 da Lei Complementar nº 63/1990, ou 
para interpor recurso, quando determinada em Decisão Definitiva, nos termos do art. 23 do mesmo Diploma 
Legal. 
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O regimento interno do TCE-RJ e a Deliberação TCE-RJ nº 204/1996, 

regulamentaram o assunto, estabelecendo que a regra geral das citações deva 

obedecer preferencialmente à seguinte ordem: 

1. Pelo correio, mediante carta registrada pelo Sistema de Mão Própria13, 

cujo recibo será juntado ao processo; 

2. Pessoalmente, contra apresentação de identificação e recibo passado na 

guia de remessa, onde o servidor do Tribunal de Contas registrará a 

espécie do documento apresentado, seu número, órgão emitente e data 

de emissão ou, se for o caso, os fatos que impediram sua localização, 

juntando-se ao processo; 

3. Por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, pelo menos duas 

vezes, com um intervalo mínimo de cinco dias entre uma e outra 

publicação, quando o destinatário da citação, notificação ou 

comunicação de diligência não for localizado, juntando-se ao processo 

cópia de cada publicação. 

Somente após as tentativas de entrega pelo correio ou por servidor do TCE-

RJ, nos endereços residenciais ou do trabalho (se o citado ainda for funcionário 

público) é que se deva promover a citação por edital, pois é pacífica a 

jurisprudência no Poder Judiciário no sentido de que a citação por edital só é 

valida quando comprovadamente atendidos os requisitos legais de sua aplicação. 

As decisões na esfera do Poder Judiciário apontam que se mostra no mínimo 

negligente o serviço que determina a citação por edital de servidor público com 

endereço de trabalho certo e identificado nos próprios autos da Tomada de Contas 

Especial. 

Em síntese é possível asseverar que as três formas ou modalidade de 

citação, comumente empregada no processo judiciário, podem ser utilizadas, nos 

termos da lei e regimento interno do TCE-RJ, chamando o responsável para se 

defender ou para pagar o valor definido. 

                                                 
13 O sistema de mão própria é um serviço adicional prestado pelos correios, em que, além de devolver recibo 
da entrega da correspondência ao destinatário – aviso de recebimento –, o carteiro deverá pedir ao 
destinatário que apresente documento de identificação, com a finalidade de confrontar se quem recebe é, 
pessoalmente, o verdadeiro destinatário da carta, inadmitindo que terceiro a receba ou firme recibo. O carteiro 
anotará os dados do documento de identificação e, obtendo a assinatura do destinatário no recibo, entregar-
lhe-á a correspondência, servindo, para os efeitos administrativos e judiciais esse procedimento. Uma das 
características desse serviço prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo consiste no dever de o 
carteiro procurar, pelo menos três vezes o destinatário. 
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No processo de Tomada de Contas Especial o interessado é citado para se 

defender, mas desde logo se abre a oportunidade de pagar o valor do débito que 

lhe for imputado. É correto afirmar que, nas causas cíveis em que se discutem 

direitos patrimoniais, também é possível ao requerido encerrar o processo 

pagando o valor reclamado pelo autor, hipótese em que se teria o enquadramento 

no “reconhecimento da procedência do pedido”, ensejando a extinção do 

processo, com julgamento do mérito. 

Se, logo no início do chamamento do envolvido, se faz referência à 

faculdade de pagar antecipadamente, é por conseqüência de um fundamento 

teleológico, pois a aplicação de recursos públicos e a preservação da regularidade 

da composição do erário estão sempre subjacentes em uma Tomada de Contas 

Especial. Ou seja: quanto antes retornarem à sua integralidade, melhor será para a 

coletividade. 

Diversos advogados alegam na defesa apresentada que houve um 

cerceamento de defesa por conta de um prejulgamento, pois o chamamento foi 

para se defender ou pagar. Não procede tal argumentação, pois: 

1. O direito de defesa não está sendo prejudicado e a possibilidade de 

pagar existe como faculdade para o citado; 

2. A hipótese de pagamento é colocada, na citação, como lembrança de 

uma possibilidade jurídica de extinção do processo; 

3. A possibilidade de pagar, no momento da citação, existe nos processos 

do judiciário em que se discutem efeitos patrimoniais do pedido; 

4. O pagamento, por si só, não implica o julgamento pela regularidade, 

mas garante ao citado o direito de quitação. 

A justificativa para a manutenção desta peculiaridade reside precisamente 

na natureza dos recursos envolvidos (recursos públicos), pois a citação é um 

instituto do direito processual e, em sede de Tomada de Contas Especial pode 

assumir contornos peculiares, desde que sejam garantidos os postulados da ampla 

defesa e do devido processo legal. 
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A Tomada de Contas Especial estará incompleta sem a quantificação precisa 

do dano e não pode prosperar para a citação, pois, ao contrário do que ocorre com 

o processo civil, a citação no processo não é ato inicial, mas incidente. Assim, 

como no processo judiciário, ao ser citado o agente pode assumir uma das 

seguintes atitudes: 

1. Responder à citação 

1.1. Reconhecendo a procedência do que lhe é requerido; 

1.2. Apresentando defesa, que poderá ser: 

1.2.1. Contra o processo; ou 

1.2.2. Contra o mérito. 

2. Deixar o processo correr a revelia, não respondendo à citação. 

No processo de Tomada de Contas Especial, quando o citado reconhece a 

procedência dos fatos articulados na citação e de pronto efetua o pagamento do 

débito que lhe é imputado, obtém de imediato o direito a quitação. Porém, existe 

um dissenso doutrinário acerca do julgamento decorrente ser ou não pela 

regularidade das contas, fato que será tratado no capítulo seguinte. O pedido de 

parcelamento do débito produz o mesmo efeito que o reconhecimento do fato ou 

do dever de reparar o dano. 

Ao analisar a defesa apresentada, o Plenário do TCE-RJ poderá decidir de 

duas formas: 

1. Rejeitar a defesa; 

2. Acolher as razões de defesa. 

Ao rejeitar a defesa o Tribunal deverá comunicar o responsável para que em 

novo e improrrogável prazo, recolha a quantia devida, ainda sem julgar o mérito.  

No caso de acolher as razões de defesa o Tribunal julgará a Tomada de 

Contas Especial pela regularidade, se não houver caracterização de outra grave 

infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial. Caso contrário julgará pela 

irregularidade. 

Cabe ressaltar que existe uma dicotomia entre o previsto na Lei Orgânica do 

TCE-RJ e o seu Regimento Interno. A Lei Orgânica do TCE-RJ (Lei 

Complementar nº 63/1990) prevê no artigo 17, § 1º, que o responsável cuja defesa 

for rejeitada pelo Tribunal será cientificado para, em novo e improrrogável prazo 

estabelecido no Regimento Interno, recolher a importância devida. Já o 
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Regimento Interno do TCE-RJ dispõe da seguinte forma em seu artigo 18, § 1º: 

Rejeitada a defesa, o Tribunal julgará as contas irregulares e determinará a citação 

do responsável para, em novo e improrrogável prazo de 30 dias, recolher a 

importância devida. 

A jurisprudência das Cortes de Contas indica que ao adotar o previsto no 

Regimento Interno promoverá um cerceamento de direito, pois o TCE-RJ tolherá 

o direito do responsável de recolher a quantia devida e sanar a Tomada de Contas. 

Portanto é imperioso que nesta fase se adote o rito previsto da Lei Orgânica do 

TCE-RJ, em detrimento do previsto no Regimento Interno, sob pena de nulidade 

processual. 

A doutrina predominante desenvolveu a premissa que o comparecimento da 

parte no processo constitui um ônus em seu próprio benefício e a ausência envolve 

a perda da faculdade processual, implicando em uma confissão ficta, que não pode 

implicar em penalidade, pois ser revel é um direto do acusado. Nos casos de 

revelia, o Plenário do Tribunal poderá desde logo julgar a Tomada de Contas 

Especial. 

 

 

4.3 Do julgamento 

 

Ordena o Regimento Interno do TCE-RJ que as questões preliminares sejam 

decididas antes do julgamento ou da apreciação de mérito. As decisões em sede de 

Tomadas de Contas Especial, de acordo com a Lei Complementar nº 63/1990 

poderão ser preliminar, provisória ou definitiva
14. 

Conceitualmente, a decisão preliminar é aquela em que o Conselheiro 

Relator, antes de pronunciar-se sobre o mérito das contas, resolve: 

� Sobrestar o julgamento; 

� Determinar a citação ou a notificação dos responsáveis; ou 

� Determinar outras diligências, necessárias ao saneamento do processo. 

                                                 
14 Art. 16. A decisão em processo de prestação ou tomada de contas pode ser: // I - preliminar, a decisão pela 
qual o Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, 
determinar diligencias, ou ordenar a citação ou a notificação dos responsáveis, necessárias ao saneamento do 
processo; // II - provisória, a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem 
consideradas iliquidáveis, nos termos dos arts. 24 e 25, desta lei; // III - definitiva, a decisão pela qual o 
Tribunal julga as contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares. 
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Após a apresentação da defesa e ou saneado o processo, os autos são 

instruídos e remetidos ao Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas, 

e em seguida remetido ao Conselheiro Relator, que submeterá a sua deliberação 

de mérito ao Plenário do Tribunal de Contas. 

A decisão provisória ordena o trancamento do processo em que as contas 

forem consideradas iliquidáveis, nos termos do previsto nos artigos 24 e 25 da Lei 

Complementar nº 63/199015. Em síntese, enquadram-se nessa categoria as contas 

que, em decorrência de caso fortuito ou de força maior, comprovadamente alheio 

à vontade do responsável, tornar impossível o julgamento de mérito. 

O trancamento do processo permite o desarquivamento se no prazo de cinco 

anos, contado da decisão provisória, surgirem novos elementos considerados 

suficientes para permitir o julgamento. Após esse lapso temporal, as contas são 

consideradas encerradas. Cabe ressaltar que o ideal é que só se deva transformar o 

processo em Tomada de Contas Especial nos casos em que se tenha certeza que se 

vá levar a uma decisão definitiva. 

A decisão definitiva é uma decisão de mérito que aprecia o fato apurado e 

avalia a conduta do agente frente ao resguardo do erário, apresentando 

conseqüências relevantes nas demais esferas jurídicas, seja civil, criminal, 

eleitoral ou administrativa e que podem ocorrer três tipos de situações: 

� Contas Regulares: as contas são julgadas regulares quando demonstram 

clara e objetivamente a exatidão das demonstrações contábeis, bem como 

a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão dos 

responsáveis. 

� Contas Regulares com Ressalvas: essa situação ocorre sempre que 

apresentem impropriedades ou falhas de natureza formal de que não 

resulte dano ao erário. Por exemplo: aplicação de recursos na finalidade 

prevista, com inobservância do prazo de conclusão das obras; ausência de 

termos aditivos regularizando serviços executados e pagos. 

                                                 
15 Art. 24. As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de forca maior, 
comprovadamente alheio a vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito a 
que se refere o art. 20, desta lei. // Art. 25. O Tribunal de Contas ordenara o trancamento das contas que 
forem consideradas iliquidáveis e o conseqüente arquivamento do processo. // Parágrafo primeiro - Dentro do 
prazo de 5 (cinco) anos, contados da publicação da decisão provisória no Diário Oficial do Estado, o Tribunal 
poderá, a vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e 
determinar que se ultime a respectiva prestação ou tomada de contas. // Parágrafo segundo - Transcorrido o 
prazo referido no parágrafo anterior sem que tenha havido nova decisão, as contas serão consideradas 
encerradas, com baixa na responsabilidade do responsável. 
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� Contas Irregulares: decisão de maior gravidade, sempre que ocorra uma 

das seguintes condições: 

1. Omissão do dever de prestar contas – o responsável não presta contas 

dentro do prazo estabelecido, sem nenhuma justificativa. 

2. Prática de ato ilegal, ilegítimo e antieconômico ou infração à norma 

legal ou regulamentar de natureza contábil. 

3. Dano ao erário decorrente da prática de ato de gestão ilegítimo ou 

antieconômico (o Tesouro ficou prejudicado pela prática do ato). 

4. Desfalque ou desvio de bens, dinheiro ou valores públicos. 

No caso de Tomada de Contas Especial decorrente de inspeção para 

acompanhamento da execução contratual de obras públicas, em geral a decisão de 

contas irregulares é decorrente de dano ao erário por prática de ato de gestão 

ilegítimo ou antieconômico, que é o motivo que leva a conversão do processo. 

A decisão do Tribunal deve ser formalizada e publicada no Diário Oficial do 

Estado da seguinte forma16: 

1. No caso de contas regulares, certificado de quitação plena do 

responsável para com o erário; 

2. No caso de contas regulares com ressalva, certificado de quitação com 

determinação; 

3. No caso de contas irregulares: 

3.1. Obrigação do responsável, no prazo estabelecido pelo Plenário, 

comprovar perante o Tribunal que recolheu aos cofres públicos a 

quantia correspondente ao débito que lhe tiver sido imputado ou 

da multa cominada; 

3.2. Titulo executivo bastante para a cobrança judicial da dívida 

decorrente do debito ou da multa, se não recolhida no prazo pelo 

responsável; 

                                                 
16 [Lei Complementar Nº 63/1990] Art. 27. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no 
Regimento Interno, cuja publicação no Diário Oficial do Estado constituirá: // I - no caso de contas regulares, 
certificado de quitação plena do responsável para com o erário; // II - no caso de contas regulares com 
ressalva, certificado de quitação com determinação, nos termos do art. 22, desta lei; // III - no caso de contas 
irregulares: // a) obrigação de o responsável, no prazo estabelecido no Regimento Interno, comprovar perante 
o Tribunal que recolheu aos cofres públicos a quantia correspondente ao debito que lhe tiver sido imputado 
ou da multa cominada, na forma prevista nos arts. 23 e 62, desta lei; // b) titulo executivo bastante para a 
cobrança judicial da divida decorrente do debito ou da multa, se não recolhida no prazo pelo responsável; // c) 
fundamento para que a autoridade competente proceda a efetivação das sanções previstas nos arts. 66 e 67, 
desta lei. 
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3.3. Fundamento para que a autoridade competente proceda à 

efetivação de outras sanções previstas em lei. 

É importante salientar que, no caso de conta julgada irregular, faz-se 

necessário lavrar o acórdão condenatório, pois as decisões do Tribunal de Contas 

de que resulte imputação de debito ou multa têm eficácia de título executivo, de 

conformidade com o § 3º do artigo 71 da CF/1988 e a Lei Orgânica do TCE-RJ17. 

Para que o erário possa ser ressarcido via judicial, não há necessidade de se 

inscrever o débito como dívida ativa, no caso da constituição do título executivo, 

porquanto este deriva da própria CF/1988, em seus artigos 75, 25, 29 e 32 (estes 

mandam aplicar, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, os princípios 

estabelecidos na CF, quanto às decisões de Tribunais ou Conselhos de Contas 

estaduais e municipais, para constituição do titulo executivo). A inscrição, como 

dívida ativa, cria o título, mas essas decisões já se constituem em título, por que 

assim quer a Constituição Federal. 

No entanto, Fernandes (1998) lembra que alguns Tribunais têm optado pela 

inscrição do acórdão condenatório em dívida ativa, para promover o processo de 

execução da dívida ativa. A Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº 6.830, de 

22.09.1980) erige em dívida ativa aquela definida pela Lei Federal nº 4320/1964, 

destacando-se os alcances dos responsáveis definitivamente julgados. Por outro 

lado, o Código de Processo Civil (artigo 585, VI) comanda que a certidão de 

dívida ativa da Fazenda Pública correspondente ao crédito inscrito como dívida 

ativa terá força executiva. 

Frise-se, porém, que a força executiva dos títulos em questão advém do 

Texto Constitucional e, portanto, sua inscrição é desnecessária, não procedendo a 

prática das procuradorias que acentuam dever a dívida decorrente de decisões dos 

Tribunais de Contas ser inscrita, na forma da Lei de Execução Fiscal.  

As decisões dos Tribunais de que resulte imputação de débito ou multa terão 

eficácia de título executivo, de conformidade com a CF/1988 (artigos 71, § 3º, 75, 

25, 29 e 32), prescindindo, pois, de inscrição como dívida ativa, e a sua execução 

far-se-á de conformidade com a Lei de Execução Fiscal (artigo 1º, caput).  

                                                 
17 Art. 27. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no Regimento Interno, cuja 
publicação no Diário Oficial do Estado constituirá: // [...] III - no caso de contas irregulares: // [...] b) titulo 
executivo bastante para a cobrança judicial da divida decorrente do debito ou da multa, se não recolhida no 
prazo pelo responsável; // [...] // Art. 28. A decisão do Tribunal de Contas, de que resulte imputação de debito 
ou cominação de multa, torna a divida liquida e certa e tem eficácia de titulo executivo, nos termos do art. 27, 
inciso III, alínea b desta lei. 
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O sujeito ativo da execução fiscal está descrito, de forma exaustiva, no 

artigo 1º da Lei de Execução Fiscal, regendo esta a execução judicial para a 

cobrança da dívida ativa Fazenda Pública, aplicando-se subsidiariamente o 

Código de Processo Civil. A execução fiscal ou a ação de execução fiscal é uma 

ação especial de cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, que tem o seu 

próprio direito. Já a expressão genérica “Fazenda Pública” compreende as 

diversas entidades estatais, apresentadas num dos seus aspectos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), podendo tal denominação ser qualificada quanto a 

sua natureza, e abrange as autarquias, segundo a doutrina dominante. 

 

4.4 Dos recursos 

 

Os recursos administrativos, em acepção ampla, são todos os meios hábeis a 

propiciar o reexame de decisão interna pela própria Administração. São eles 

corolário do Estado de Direito e prerrogativa de todo administrado ou servidor 

atingido por qualquer ato da Administração 

Tradicionalmente, os recursos podem ter dois efeitos: 

� Efeito devolutivo – consiste no fato de que o ingresso do recurso devolve 

ao julgador o exame dos fatos articulados no mesmo; 

� Efeito suspensivo – acarreta o sobrestamento da exeqüibilidade do 

julgado, impedindo os seus efeitos. 

A regra geral esculpido no ordenamento jurídico pátrio remete ao 

mandamento geral que os recursos têm efeito devolutivo, porém nas exceções, 

expressas nas normas aplicáveis (leis ou regimentos internos), são indicados quais 

os recursos que têm efeito suspensivo, em alguns casos a norma faculta ao 

julgador conceder o efeito suspensivo à vista do caso concreto. 

A matéria dos recursos em geral é tratada nas respectivas leis orgânicas dos 

Tribunais de Contas, podendo, portanto, haver tratamento diferenciado na lei 

local. Na Lei Orgânica do TCE-RJ, o assunto é tratado nos artigos 68 ao 75, os 

quais estabelecem três tipos de recurso: 

1. Reconsideração; 

2. Embargos de declaração; 

3. Revisão. 
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O Regimento Interno do TCE-RJ, ao regulamentar os recursos, restringiu a 

possibilidade de recorrer somente da decisão que julgue o responsável quite, em 

crédito ou em débito. 

Em relação ao recurso de reconsideração, este é dirigido às decisões 

proferidas em processos de Tomada de Contas Especial e de Tomada e Prestação 

de Contas em geral, e pode ser utilizado uma só vez. 

Os embargos de declaração dirigem-se à decisão adotada pela Corte, 

visando corrigir obscuridade18, omissão19 ou contradição20 (art. 89, caput, da Lei 

Orgânica do TCE-RJ). Este recurso busca a reparação de um prejuízo decorrente 

de sentença imperfeita. Eles cabem mais de uma vez no mesmo processo, e até 

mesmo mais de uma vez em relação a uma mesma decisão. Assim, por exemplo, 

pode a parte entrar com embargos de declaração da decisão inicial, e depois, 

novamente, dos recursos de reconsideração, e até mesmo, se no julgamento dos 

embargos continuar a haver obscuridade, adotar esse tipo de recurso. 

No que tange ao recurso de revisão, este é dirigido às decisões definitivas 

que se tenham fundado: 

1. Em erro de fato, resultante de atos, cálculos ou documentos;  

2. Em evidente violação literal da lei;  

3. Em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha 

fundamentado a decisão recorrida;  

4. Na superveniência de novos documentos, com eficácia sobre a prova 

produzida;  

5. Na falta de citação do responsável, quando da decisão.  

Os fatos novos que ensejam a revisão da decisão devem ser pertinentes ao 

fundamento principal adotado e suficiente para provocar uma mudança do mérito 

da decisão, sob pena de não ser conhecido o recurso. 

Ainda que guardem certa complexidade, é indispensável à extraordinária 

força probante do fato novo, como erro em contas (que aqui deve ter a acepção de 

demonstrativos contábeis) ou do documento. O fato novo não implica 

necessariamente a descoberta de um novo documento inexistente ao tempo do 

                                                 
18 Obscuridade é a falta de clareza na redação do julgado, impedindo a compreensão, a verdadeira 
inteligência ou a exata interpretação. 
19 Omissão consiste no fato de o acórdão ou decisão não se pronunciar sobre ponto ou questão relevante 
suscitada pelo interessado na defesa, como, por exemplo, a argüição de quitação do débito. 
20 Contradição é a afirmação de duas proposições inconciliáveis entre si. 
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julgamento, mas sim à descoberta de que o existente nos autos era falso ou, na 

obtenção de outro, que à época a parte não pode ter acesso ou ainda lhe era 

desconhecida à existência. 

Os recursos (reconsideração e revisão) visam a garantir o princípio do duplo 

grau de jurisdição21 pois possibilidade de revisão, pelo Plenário, das causas já 

julgadas, cabe destacar que é sorteado um relator diferente do que atuou no 

processo para levar o recurso a julgamento pelo Plenário. 

A decisão do Tribunal de Contas que pelo decurso dos prazos recursais ou 

pelo esgotamento dos recursos torna-se irretratável, operando a preclusão da 

possibilidade de reexame na via administrativa, pode, portanto, ser considerada 

coisa julgada administrativa, em consonância com assentada doutrina. O erro mais 

comum, no entanto, reside em considerar como absoluto o ensinamento raso de 

que todas as decisões administrativas são amplamente reversíveis pelo Poder 

Judiciário. 

Como regra, a doutrina pátria, de maneira uníssona, admite a existência de 

coisa julgada administrativamente, entendendo como tal a decisão de que a 

Administração, por meio de recurso do interessado, não possa mais rever, estando 

preclusa a oportunidade do reexame. 

Face ao princípio da autotutela administrativa, a Administração deve rever, 

de ofício, os atos eivados de ilegalidade, fato que permitiria às Cortes de Contas, 

em restritíssimas hipóteses, desfazer, por iniciativa própria, o manto da coisa 

julgada. 

O princípio da unidade de jurisdição sofre temperamentos pela própria 

Constituição, que admite a competência privativa das Cortes de Contas para julgar 

as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. 

Essa competência privativa diz respeito ao mérito do julgamento, fato que 

deve admitir a verificação do acatamento ao princípio constitucional do devido 

processo legal, que consiste no exame extrínseco do ato decisório das Cortes de 

Contas, como, por exemplo, a competência para julgamento, a forma definida em 

lei, a observância do princípio da ampla defesa e contraditório, nos termos da lei 

específica do Tribunal de Contas. 

                                                 
21 Este princípio indica a possibilidade de revisão, por via de recurso, das causas já julgadas pelo juiz de 
primeiro grau, garantindo, assim, novo julgamento por parte da jurisdição de segundo grau ou superior. Este 
princípio baseia-se na hipótese de a decisão de primeiro grau ser injusta ou errada, daí decorrendo a 
necessidade de permitir sua reforma em grau de recurso. 
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5 Considerações finais 

O Direito é dotado de auto-regência e possui três aspectos: a idéia de justiça, 

a de finalidade e a de segurança. A coisa julgada, no direito formal, figura como 

exemplo de segurança jurídica, conferindo obrigatoriedade ao caso concreto, no 

direito material, e é auxiliar da sua realização.  

É oportuno que se lembre, ainda, a diferença entre a ordem política e a 

ordem jurídica. Sem dúvida, a existência da coisa julgada está diretamente ligada 

ao princípio da independência do juiz, pois àquele instituto não se atribuiria 

segurança se houvesse subordinação do Judiciário a algum outro Poder. Ora, se o 

Direito é um mundo auto-regente, o que sucede é o fato da política jamais poder 

transladar o instituto para seu cerne, pois seu arcabouço não possuiria a estrutura 

necessária para que ele subsistisse. Daí provêm a inabilidade da produção de coisa 

julgada por órgãos alheios à função judicante, sendo esta função exclusiva do 

Poder Judiciário. 

Portanto, faz-se necessário que as decisões dos Tribunais de Contas, 

relativos aos processos de Tomada de Contas Especial, não sofram revisão por 

parte do Poder Judiciário, a fim de garantir a sua independência. Tal 

independência só será garantida quando forem garantidos aos litigantes os 

princípios fundamentais do devido processo legal, em especial o da ampla defesa 

e o do contraditório. 

Nesse sentido, o presente trabalho em consonância com o referencial 

metodológico adotado, positivista estruturalista, apresentou um roteiro prático, 

dentro da ordem jurídica, para a conversão de processos de inspeção de execução 

contratual de obras públicas em processos de Tomada de Contas Especial, quando 

os primeiros constatem danos ao erário. Esta monografia focou-se nos elementos 

necessários e suficientes para tal transformação, no âmbito do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). 

Durante o desenvolvimento do trabalho foi apresentado o conceito de lesão, 

com uma visão focada na execução contratual de obras e serviços de engenharia, e 

apresentada a documentação básica para proceder às verificações necessárias 

quando dos trabalhos in loco (capítulo 2). 
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O eixo central do estudo está nos procedimentos, que visam a reunir, 

tecnicamente, as provas necessárias para configurar e quantificar o dano ao erário, 

bem como nos procedimentos necessários para identificar os responsáveis, seja 

individual ou solidário (capítulo 3). 

Por fim, o capítulo 4 apresentou uma proposta de sistematização das etapas 

a serem observadas pelos analistas de controle externo do TCE-RJ (engenheiros e 

arquitetos), que realizam inspeções de execução contratual de obras públicas, 

quando dessa conversão de processos, enfatizando os aspectos jurídicos, contábeis 

e administrativos. 
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