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RESUMO 
 
 
BUSQUETS, Cristina del Pilar Pinheiro. A configuração jurídica do Tribunal de Contas: o 
processo e o tempo. 2010. 279 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010  
  
  
A Administração Pública, no exercício de suas funções, está sujeita ao controle externo de 
seus atos pelo Tribunal de Contas. O objeto do presente trabalho é analisar a configuração 
jurídica da Egrégia Corte de Contas, especialmente no que tange ao tempo e à sua interferência 
nas ações que visam proteger o erário em face do agente causador do dano. Para tanto, parte-se da 
atuação do tempo sobre os direitos dos homens por meio de duas formas: com ou sem intervenção 
da ação humana.  Fixados os conceitos de prescrição, decadência, e preclusão, apresentam-se seus 
elementos diferenciadores, de sorte a apartar a frequente confusão existente em relação a cada 
figura e seus efeitos. A seguir, procede-se ao exame do controle exercido pelos Tribunais de 
Contas, abordando-se sua origem, autonomia, competências e funções, tipos e natureza das 
decisões das cortes.  Investigada a sua configuração jurídica, passa-se ao exame do registro de 
atos da Administração, pelos Tribunais de Contas, sua natureza e efeitos, bem como os prazos 
a que estão sujeitas estas Cortes. Verifica-se a possibilidade de revisão de suas decisões, bem 
como de anulação de atos registrados, pela Administração. Na sequência, procede-se ao 
estudo da tomada de contas de gestores públicos e das sanções aplicadas no âmbito dos 
Tribunais de Contas, considerada a ocorrência de prescrição ou decadência; examina-se, 
também, a execução das decisões daquelas Cortes, relativas à multa e ao débito, 
compreendendo sua origem, configuração como título executivo e efetivação da cobrança.  
Por fim, aborda-se o controle da atuação do Tribunal de Contas, com enfoque na questão dos 
prazos para cumprimento das competências constitucionais que lhes são reservadas, 
analisando-se os reflexos desses prazos nas vidas do administrado e da Administração e suas 
influências, direta e indiretamente, no agir dos Tribunais de Contas. 

 
 

Palavras-chave: Tribunal de Contas; Controle; Sanções; Prescrição; Decadência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
BUSQUETS, Cristina del Pilar Pinheiro. The juridical configuration of the Court of 
Accounts: the process and the time. 2010. 279 f. Thesis (Doctorate) – Law School, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
 
The public administration in the exercise of its duties is submitted to the external control of its 
actions by the Court of Accounts. The purpose of the current work is to analyze the juridical 
configuration of the high Court of Accounts, especially with regard to the time and its 
interference in the actions which intend to protect the public treasury against the agent 
causing the damage. This way, the starting point is the action of the time upon human beings´ 
rights through two configurations: with or without the intervention of human action. Defined 
the concepts of prescription, decadence and preclusion, its distinguishing elements are 
presented so that the frequent confusion that exists regarding each figure and its effects can be 
set apart. Then the control put in action by the Court of Accounts is examined, discussing its 
origin, autonomy, competences and functions, types and nature of courts’ decisions. 
Scrutinized its juridical configuration, it will be examined the recording of the acts of 
administration by the Courts of Accounts, its nature and effects, as well as the deadlines that 
the court should obey. The possibility of reviewing its decisions, as well as making null and 
void registered acts, by the Administration, is checked.  After that, the rendering of account of 
public administrators and the penalties applied in the field of action of the courts of accounts 
will be studied, taking into consideration the occurrence of prescription and decadence; it will 
also be examined the execution of those courts' decisions, related to fine and debt, including 
its origin and configuration as a document valid to commence an execution process and to 
proceed the collection. Finally, it will be discussed the control of the action of the courts of 
accounts, focusing on the subject of terms for the accomplishment of the constitutional 
competences assigned to them, analyzing the repercussion of these terms in the life of the 
administered and of the administration and its influences, direct and indirectly, in the action of 
the courts of accounts. 
 
Keywords: Court of Accounts; Control; Punishments; Prescription; Decadence.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Dissertar a respeito do “Tribunal de Contas” implica, antes de tudo, um desafio. A 

instituição, continuamente em aprimoramento, dinâmica em seus objetivos, produtiva e 

criativa na busca de eficiência, incita profunda reflexão sobre seu perfil, seu poder e seu 

destino.  

No exercício das funções constitucionalmente arroladas e consagradas às Cortes de 

Contas, chama atenção a necessária observância do devido processo legal, o trato das matérias 

e respectivos prazos, variáveis segundo as Leis Orgânicas e Regimentos Internos das 

respectivas Cortes de Contas espalhadas pelo território nacional. 

Sob esta perspectiva do controle de contas e prazos, tendo como pano de fundo o 

devido processo legal é que se pretende debater o papel das Cortes de Contas brasileiras, tema 

que, apesar de sua relevância, não logrou suficiente aprofundamento na literatura jurídica 

pátria.   

Esta tese representa um esforço neste sentido. 

O estudo é desenvolvido em nove capítulos. O trabalho inicia-se com a análise da 

atuação do tempo sobre o Direito, focando-se a prescrição, a decadência e a preclusão, 

fixando-se conceitos que serão trabalhados, apresentando-se elementos diferenciadores, de 

sorte a apartar confusão frequente no tocante a cada figura e seus efeitos. 

A seguir, após o exame das diversas formas de controle a que se sujeita a 

Administração Pública no exercício de suas funções, faz-se uma incursão na análise do 

Tribunal de Contas, abordando-se sua origem, autonomia, competências, funções, tipos e 

natureza das decisões. 

Referidas funções desempenhadas pelos Tribunais de Contas, em especial quando da 

instauração do processo de prestação de contas ou tomada de contas especial, resultam, não 

raro, e depois de observado o devido processo legal, na apuração de infrações das mais 

diversas ordens, interessando às Cortes, mais de perto, aquelas atentatórias ao erário. Daí 

porque devem os Tribunais agir com diligência, não só no tocante à apuração dos fatos e 

responsabilidades, como também na observância dos princípios consagrados pelo 

ordenamento jurídico, evitando desconstituição de sentenças e exaurimento de prazos de 

prescrição e decadência.  
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Imprescindível, pois, análise, ainda que sucinta, de como estes prazos refletem na vida 

do administrado e da Administração e de como influenciam, direta e indiretamente, no agir 

dos Tribunais de Contas.  

Afigura-se oportuno revisitar o rico universo das Cortes de Contas e contribuir com 

subsídios aos temas que precisam ser repensados, aprofundados e inovados. Os Tribunais de 

Contas têm muito a crescer e aprimorar para cumprir, a contento, as competências que lhes 

foram reservadas, e mais, para que assumam seu lugar de direito ao lado do Judiciário, no 

desempenho de seu maior papel: o de controle da legitimidade na luta pelo fortalecimento do 

Estado Democrático de Direito. 
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2 A INFLUÊNCIA DO TEMPO PARA O DIREITO 
 

 

“Aquilo que é, já existia, e aquilo que há de ser, já existiu, Deus 
chama de novo o que passou.” (Ecl. 3,15). 

 

 

Utiliza-se o tempo, adaptando-o, alargando-o, confrontando-o, mas se ignora o que é 

e como se apresenta o tempo jurídico. 

O tempo valida situações e consolida histórias, apresenta-se de forma inexorável na 

criação ou extinção de relações jurídicas. 

Iniciativas para sistematização do tempo a partir de suas consequências redundaram 

em fracasso. 

Pugliese, entre outros, elaborou teoria relativa ao lapso de tempo e à aquisição ou 

extinção de um direito.1 

Estabeleceu, para tanto, que o tempo atua sobre os direitos dos homens de duas 

formas: mediante o próprio decurso sem intervenção da ação humana (v.g., maior ou menor 

idade, e respectivas consequências civis e penais) e por meio da ação ou fato do homem (v.g., 

prescrição, perempção de instância). 

Refutando as classificações que separam fato humano, tempo e Direito, Lorenzo 

Carnelli assinala que todos os três elementos compreendem fundamentalmente o próprio 

Direito.2 

A existência do homem, sua conduta, objetiva-se por meio de uma estruturação 

normativa. Disto cuida o Direito e este pressupõe uma vida que o alimente e integre.  

Conduta humana e existência complementam-se. Não há vida humana, em plenitude, 

sem conduta. Não há conduta humana sem vida, sem existência. 

A razão do Direito é a conduta humana. E como conduta humana, existência. O 

Direito como existência é tempo. 

 

Todo Tempo é temporalização ou, melhor dito, auto-temporalização. Isto 
equivale dizer que, em realidade, é presente. Falar de um Tempo no presente 
redunda, por isso, em tautologia. Todo tempo é presente. Como toda 
existência. Poder-se-ia afirmar que não existe Temporalidade mas, sim, 
presente.3 

                                                 
1 PUGLIESE, Giuseppe. Trattato della Prescrizione Acquisitiva. 2. ed. Torino: UTET, 1901,  p. 1-8. 
2 CARNELLI, Lorenzo. Tempo e direito. Tradução Érico Maciel. Rio de Janeiro: José Konfino, 1960, p. 139. 
3 Ibidem, p. 61. 
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O tempo é aquele que existe.  E existe agora com um antes e um depois. É, portanto, 

mensurável. Por meio dele atos da conduta humana podem ser igualmente mensuráveis, 

apreciados em sua duração; por intermédio dele fixam-se épocas, datas, enfim, computa-se o 

quanto se vive. Se o Direito é fundamentalmente existência humana, e o tempo é aquele que 

existe, Direito e tempo interligam-se, de sorte que o tempo serve ao Direito estimando-o 

segundo a ordem sucessiva do tum, nunc e tunc.4 

Como visto, datas e prazos são maneiras de medir o tempo, e de estabelecer 

referenciais temporais.  

O tempo, juridicamente considerado, consolida, transforma e extingue direitos. Cinde 

e separa a realidade por partes. Para Wilson de Souza Campos Batalha, “o tempo jurídico 

corta, opera dividindo, secando. Não é fluxo contínuo, não constitui um desenrolar-se, um 

evolver, um transformar-se. Opera por cortes e saltos numa realidade que insta, dura e se 

transforma paulatinamente”.5 

Não há falar em prescrição sem falar em tempo. Tempo e inércia são pressupostos 

para a caracterização da prescrição. 

A sociedade contemporânea exige estabilização de situações e paz. Contudo, em que 

pese meritório objetivo, não há compactuar com a solidificação de atos que, por aviltantes às 

ordens jurídica e social, demandam do legislador, julgadores e administradores públicos 

medidas punitivas severas, a qualquer tempo.  

E o sistema normativo não se deve apartar desta dinamicidade, passível de ofender o 

princípio do devido processo legal. Não sem razão afirmou Oliver Wendell Holmes Jr. 

“depender o devido processo legal de circunstâncias que variam de acordo com o objeto e as 

necessidades da situação”.6  

Assim, não há o tempo servir de escudo protetor à inquestionável má-fé e irreparável 

lesão ao erário e, portanto, a todos os administrados indistintamente, em flagrante retrocesso 

do Direito. 

Daí o fortalecimento do controle, especialmente na observância dos prazos e no 

aprimoramento das instituições ao longo do tempo. 

O amanhã clama por revisões de conceitos, clama por justiça. 
                                                 
4 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Direito intertemporal . Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 15. apud 
MARQUES, Raphael Peixoto de Paula. O instituto da prescrição no direito administrativo. Revista do Tribunal 
de Contas da União, Brasília, v. 34, n. 95, p. 53-70, jan./mar. 2003, p. 54. 
5 Ibidem, p. 54. 
6 “But it is familiar that what is due process of law depends on circumstances. It varies with the subject-matter 
and the necessities of the situation.” Trecho da decisão prolatada pelo MM. Juiz da Suprema Corte Americana, 
no famoso caso “Moyer v. Peabody”. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. List of United States Supreme 
Court Cases, v. 212, U.S. 78, 85. 



16 
 

2.1 Prescrição 

 

 

No nosso sistema jurídico a prescrição é regra7 e a imprescritibilidade, a exceção, e 

como tal deve ser expressamente declarada. O desuso não é causa da prescrição. Direitos não 

utilizados, pelo respectivo titular, não se sujeitam, necessariamente, à prescrição. A lesão a 

certos direitos é que dá ensejo à pretensão do titular de ver-se ressarcido. A prescrição, por 

sua vez, reduz os efeitos da pretensão não exercida em determinado prazo legal. Para a 

prescrição concorrem os seguintes quesitos: 1) direito material a uma prestação a ser 

cumprida cedo ou tarde pelo devedor; 2) violação deste direito material; 3) inadimplemento 

da prestação devida; 4) nascimento da pretensão como consequência da violação do direito 

subjetivo; 5) inércia do titular da pretensão de fazê-la exercitar durante prazo fixado em lei; 6) 

decurso do tempo; 7) ausência de causas interruptoras de seu curso. 

Prescrição e decadência remontam às origens romanas. No direito romano e no 

medieval, admitia-se a prescrição como fenômeno processual aliado à actio e não diretamente 

ao direito substancial. Somente os sistemas jurídicos, alemão e suíço, trouxeram novos 

enfoques ao tema, ao suscitarem a extinção da pretensão, assim concebida como o efeito do 

transcurso do prazo prescricional aliado à inércia do titular do direito violado. Por sua vez, o 

Direito italiano adotou, em seu Código de 1942, título V do Livro VI,8 o entendimento de que 

a prescrição ocasionava a perda do direito material ou substancial. 

Assim, defendiam alguns que a prescrição era causa de extinção da ação9 e, outros, 

que a prescrição ensejava a extinção do próprio direito.10 

Para Miguel Maria de Serpa Lopes:  

 

                                                 
7 Leia-se a propósito Pontes de Miranda: “A prescrição, em princípio, atinge todas as pretensões e ações, quer se 
trate de direitos pessoais, quer de direitos reais, privados ou públicos. A imprescritibilidade é excepcional”. 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte geral: exceções: direitos 
mutilados: exercício dos direitos, pretensões ações e exceções: prescrição. Campinas: Bookseller, t. VI., p. 163-
164). 
8 “Art. 2934 Estinzione dei diritti  
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.” 
9 CÂMARA LEAL, Antônio Luis da. Da prescrição e decadência. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 22; 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 41. ed. São Paulo: Saraiva, v.1 , 2007, p.341 .  
10 Caio Mário da Silva Pereira assinalava, em edição anterior, que “com o perecimento da ação, extingue-se 
efetivamente o próprio direito”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1989, v.1, p. 474). Posteriormente, com a edição da Lei nº 10.406/02, houve alteração no seu 
posicionamento, passando a entender que “o sujeito não conserva indefinidamente a faculdade de intentar um 
procedimento judicial defensivo de seu direito. A lei, ao mesmo tempo em que o reconhece, estabelece que a 
pretensão deve ser exigida em determinado prazo, sob pena de perecer”(Idem. Instituições de direito civil. 23. 
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. I, p. 584). 
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Embora os juristas romanos não desconhecessem uma certa diversidade 
entre a prescrição em sentido técnico e outras prefixações de tempo, 
modernamente denominadas de decadência, em regra, porém, essa 
diversidade era posta de lado nas fontes, onde a indicação de “praescriptio” 
tinha um sentido amplo, compreensivo de todos os casos.11 
 

Doutrinariamente, entretanto, aceitava-se que a prescrição colocava fim às 

obrigações e às ações. Advinda a prescrição, encobria-se a exigibilidade do direito.  

Afigurava-se inconcebível que o ordenamento legal reconhecesse o direito, o 

vinculasse a um sujeito ativo, proclamasse sua oponibilidade em face do sujeito passivo, mas 

impedisse os meios de exercê-lo eficazmente. Utilizando-se de exemplo ilustrativo, dizia-se 

que, perecendo o direito à solvência de dívida, o que restaria seria o mero dever moral de 

saldá-la, dando-se azo à consciência do devedor, sob pena de se locupletar da jactância alheia. 

Daí concluir perecer o direito quando perecida a ação. 

Para Dinorá Musetti Grotti, inspirada em doutrinadores como Alfredo Buzaid, Luís 

Eulálio de Bueno Vidigal, Gabriel Rezende Filho, Lopes da Costa, Siqueira Ferreira, Eduardo 

Couture, Enrico Túlio Liebman, entre outros, a natureza da ação é a de um direito abstrato de 

agir e esta orientação é a que conta com maior número de adeptos. Sustenta que o direito de 

ação independe do direito material que ela tende a fazer valer em juízo. Se a ação é um direito 

abstrato que cabe independentemente da existência ou inexistência do direito material que se 

quer fazer reconhecer e satisfazer, é evidente que não se extingue, nem pode se extinguir por 

efeito da prescrição. A prescrição tem por objeto extinguir o próprio direito substancial 

deduzido em juízo por meio da ação, e não a ação, que sempre pode ser exercida.12 

Contra aqueles que defendem apenas o encobrimento da pretensão, mantendo 

incólume a ação, assinala:  

 

Contra a tese por nós sustentada, argui-se que o devedor que solve a dívida 
prescrita não pode repetir o pagamento (Código Civil Brasileiro de 1916, art. 
970), sob o argumento de que se a prescrição extinguisse o direito, o 
pagamento não teria causa, seria indevido. Mas não é: “perecendo embora o 
direito, a causa do pagamento reside no dever moral de se não locupletar 
com a jactura alheia. Quem pagou dívida prescrita preferiu atender à 

                                                 
11 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil.v. I. 7. Ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989, p. 
499-500. 
12 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A decadência no Direito Civil brasileiro. São Paulo: Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, 1968. Tese (Especialização em Direito Civil).  
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imposição de sua consciência, e renunciou à prescrição, o que também é 
lícito, e o reconhece o direito”.13  
 

De se ver, entretanto, que a renúncia à prescrição é acolhida pelo Direito tal qual o 

princípio da moralidade (art. 37, CF).  A prescrição afigura-se obstáculo à pretensão de direito 

material, não implicando, necessariamente, sua extinção. Caso a prescrição pusesse fim ao 

direito, o pagamento seria indevido. Não parece, portanto, subsistir unicamente uma 

obrigação moral de pagamento, de não locupletamento para o devedor à custa do alheio, 

porque o direito teria perecido. De fato, ela também subsiste, mas o direito jaz intacto. 

Por outras palavras, aquele que possui um direito em face de alguém algo traz em si 

de subliminar: a pretensão em vê-lo satisfeito.  

Tal pretensão só se torna eficaz quando passível de exigir o adimplemento da 

obrigação.  

Assim, a prescrição opera o encobrimento judicial da pretensão sem realmente 

extingui-la. Até porque, ainda que não passível de exigência, a reparação judicial de um 

direito lesado, porque prescrito, resta latente o desejo de vê-lo satisfeito, tal qual a ação que, 

muito embora possa ser julgada prescrita, não deixou de existir no mundo processual, razão 

por que deve ser apreciada. 

O que a prescrição atinge não é o direito subjetivo material da parte, nem o direito 

processual de ação, mas a pretensão de obter a prestação devida por quem a descumpriu (actio 

romana ou ação em sentido material).14 

Prescrição é, pois, o encobrimento da pretensão de direito material pelo seu não 

exercício dentro do prazo legal.15 

Pode a lei, entretanto, retirar de um direito a pretensão satisfativa, tornando-a 

inexigível judicialmente, a exemplo da dívida de jogo (ilegal e/ou não proibido), a teor do 

disposto no art. 814 do Código Civil. Contudo, ainda neste caso, pretensão havia, tanto é 

assim que, pretendendo o devedor pagar o que deve, não poderá repetir o que pagou para 

saldar dívida prescrita (art. 882 do Código Civil). 

 Na prescrição, no tocante aos efeitos da tutela, quando o prescribente exerce seu 

direito de exceção, dá-se o encobrimento da eficácia da pretensão e da ação, ou apenas da 

                                                 
13 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A decadência no Direito Civil brasileiro. São Paulo: Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, 1968. Tese (Especialização em Direito Civil).  
14 Neste sentido, THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição e decadência no novo Código Civil: alguns 
aspectos relevantes. Revista Síntese de Direito e Processual Civil, Porto Alegre: Síntese, v. 4, n. 23, p.128-147, 
maio/jun. 2003.p. 131 
15 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil anotado. 6. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 374 
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pretensão. Daí por que a prescrição não extingue a pretensão em si mesma, apenas opõe-lhe 

exceção peremptória. 

Logo, rejeitado, pelo devedor, o beneplácito que lhe confere a lei, poderá ele 

comparecer perante o credor e quitar aquilo que deve, como se nada houvesse interposto entre 

ele e o credor. 

 O Código Civil de 2002 adotou a teoria de que a prescrição põe termo à pretensão 

(art.189), aproximando-se da posição romana (actio) e da doutrina alemã e suíça. Nesse 

sentido, igualmente o Código Civil do Peru (de 1984): “a prescrição extingue a ação, mas não 

o próprio direito” (art. 1.989); “enquanto a caducidade extingue o direito e a ação 

correspondente” (art. 2.003).16 

A respeito, sintetiza Humberto Theodoro Júnior:  

 

Sempre que a parte não tiver pretensão a exercer contra o demandado 
(porque este não tem obrigação de realizar qualquer prestação em favor do 
autor), o caso não será de prescrição, mas de decadência. É o que se passa 
com as ações constitutivas e declaratórias, porque nas primeiras se exerce 
um direito potestativo e, nas últimas, apenas se busca a certeza acerca da 
existência ou inexistência de uma relação jurídica. Vale dizer: em nenhuma 
delas o autor reclama prestação (ação ou omissão) do réu, não havendo 
pretensão para justificar a prescrição.17  

 

Assinala, ao final, haver prescrição quando: a) existente um direito material sujeito à 

prestação a ser cumprida por meio de ação ou omissão do devedor; b) violado tal direito, 

gerando inadimplemento da prestação devida; c) existente poder de exigir a prestação 

(pretensão) pelas vias judiciais; d) do não exercício, pelo titular do direito violado, e no tempo 

legal assinalado, da pretensão a que tinha direito.  

Volta-se a prescrição a encerrar um litígio de modo que ele não dure para sempre. 

Obsta-se o questionamento da obrigação, seu fundamento e/ou inadimplemento. Pondere-se, 

entretanto: a prescrição não perdoa nada, não esquece nada, apenas evita que o devedor possa 

ser acionado após muitos anos, pelo titular do direito violado ou seus sucessores. Não deixa 

ele de ser devedor, seja em face de si mesmo, seja em face do credor, seja em face da 

sociedade. Daí o alerta consignado no artigo 190 do Código Civil: “A exceção prescreve no 

mesmo prazo em que a pretensão.” 

                                                 
16 Código Civil do Peru (de 1984): “la prescrición extingue la acción pelo no el derecho mismo” (art.1.989); 
“enquanto la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente” (art.2.003). 
17 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição e decadência no novo Código Civil: alguns aspectos relevantes. 
Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 4, n. 23, p. 128-147, maio/jun. 2003, p. 
131. 
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O instituto da prescrição confere, bem ou mal, estabilidade nas relações, de sorte que, 

por força dessa característica, insere-se entre os institutos de ordem pública. 

Neste sentido, não há divergir da conclusão a que chega Eduardo Antônio Dantas 

Nobre: “A lei, ao cuidar da prescrição como instituto de ordem pública, dá as costas para 

peculiaridades éticas, vinculadas à idéia de justiça, e se aproxima dos fatores de praticidade e 

funcionalidade, que se aferem segundo critérios de conveniência e oportunidade”.18 

A prescrição, portanto, sedimenta situações de fato, não implica perdão de dívida, 

apenas serve à estabilidade jurídica, pois a chamada estabilidade social nem sempre resta 

alcançada. 

A renúncia à prescrição pode dar-se de dois modos: tácito ou expresso, e demanda os 

seguintes pressupostos: 1) não pode atingir direitos de terceiros de boa-fé e 2) a ocorrência da 

prescrição não admite a renúncia prévia. Esta a determinação da norma do Código Civil (art. 

191). 

Tratando-se de matéria de ordem pública, não se admite o alargamento ou 

encurtamento do prazo prescricional por acordo entre partes (art. 192 do Código Civil).  

Como exceção ou defesa, invoca-se a prescrição em qualquer grau de jurisdição por 

quem de direito, ou seja, “pela parte a quem aproveita” (art. 193), inclusive pessoas naturais e 

jurídicas. 

 

 

2.2 Prescrição como sanção 

 

 

No Direito Romano, a prescrição fundamentava-se na necessidade de solução de 

conflitos e certeza de direitos; no castigo à negligência e no interesse público. Possuía, em 

especial, natureza jurídica de pena, de sorte que se condenava aquele que, por desídia ou 

negligência, não demandava, no tempo certo, coisa ou dívida.  

As Ordenações Manuelinas (Livro IV, Título 80) e as Filipinas (Livro IV, Título 79) 

igualmente consignavam a natureza sancionatória da prescrição, privando o titular de seu 

direito, pela inércia.19 

                                                 
18 NOBRE, Eduardo Antônio Dantas. As relações de Direito Público ante a decadência e a prescrição. Boletim 
Governet de Orçamento e Finanças, n. 60, abr. 2010. Disponível em: 
<http://www.governet.com.br/texto.php?cod=3263>. Acesso em: 12 maio 2010. 
19 Ordenações Manuelinas, O Quarto Livro das Ordens, Título LXXX. Das prefcripções anire quaesquer peffoas: 
“Se alguu homem for obriguado a outro em algua certa coufa ou quantidade, por razam d’alguu contracto, ou 
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No tocante à prescrição, duas são as correntes consagradas pela doutrina: a que a 

concebia como forma de punição pela inércia do titular interessado, e a que a via como forma 

de consignar a estabilidade social e a certeza jurídica, afastando, assim, situações instáveis 

perpetuadas no tempo.20 

A prescrição destina-se a prevenir conflitos, equacionar litígios, e estabilizar relações 

na busca do bem-estar e do equilíbrio social.  A despeito de entenderem alguns que o titular 

por omissão e inércia deva pagar com a perda de seu direito (por haver deixado de cooperar 

socialmente com a estabilidade das relações, provocando a procrastinação de situação 

antijurídica), há casos em que este mesmo titular não tem sequer conhecimento daquele 

direito e respectiva pretensão e, mesmo assim, os vê afetados pelo transcurso do prazo 

prescricional. 

Não há, pois, falar em negligência como pressuposto genérico aplicável ao instituto 

da prescrição. Só é passível de sanção aquele que infringiu a ordem constituída, e não o titular 

do direito lesado, que simplesmente permaneceu inerte, em vez de lutar pelos seus interesses. 

Tanto o titular de um direito, pretensão e ação pode intencionalmente permanecer inerte 

recusando-se a defender o que lhe pertence, como alguém que sequer saiba o risco que corre 

pode se ver alienado de seu direito por ignorância no tocante à demanda contra si formulada.  

Ainda que prescrição e decadência assemelhem-se relativamente à inércia e ao 

decurso do tempo, não há conceber, em princípio, sejam elas fatores determinantes de 

prêmios ou castigos. 

                                                                                                                                                         
quafi contracto, bem poderá feer demandado por effa diuida atee cinco annos, fe ambos morarem em huu 
Luguar, e atee dez annos fe elles ambos morarem em hua Comarca; e morando em defuairadas Comarcas atee 
vinte annos, contados do dia que ella coufa ou quantidade ouver de feer pagua, e paffado o dito tempo, nom 
poderam mais demandar por ella diuida, por quanto por fua negrigencia que em todo o dito tempo teue em nom 
demandar fua divida. Auemos por bem que a nom poila mais demandar.” 
Ordenações Filipinas – O Quarto Livro das Ordens – Título LXXIX.  Das prefcripções “Se alguma pessoa for 
obrigada á outra em alguma certa cousa, ou qantidade, por razão de algum contracto, ou quase-contracto, poderá 
ser demandado até trinta annos, contados do dia, que essa cousa, ou quantidade haja de ser paga, em diante. E 
passados os ditos trinta annos, não poderá ser mais demandado por essa cousa, ou quantidade; por quanto por a 
negligencia, que a parte teve, de não demandar em tanto tempo sua cousa, ou divida, havemos por bem, que seja 
prescripta a aução, que tinha para demandar.” COIMBRA, Arménio Alves Fernandes et al. Ordenações 
manuelinas on-line. Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l4ind.htm>. Acesso em: 15 mar. 
2009. 
20 Recorde-se San Tiago Dantas “Esta influência do tempo, consumido do direito pela inércia do titular, serve a 
uma das finalidades supremas da ordem jurídica, que é estabelecer a segurança das relações sociais. Como 
passou muito tempo sem modificar-se o atual estado das coisas, não é justo que se continue a expor as pessoas à 
insegurança que o direito de reclamar mantém sobre todos, como uma espada de Dâmocles. A prescrição 
assegura que, daqui em diante, o inseguro é seguro; quem podia reclamar não mais pode. De modo que o 
instituto da prescrição tem suas raízes numa das razões de ser da ordem jurídica: estabelecer a segurança nas 
relações sociais – fazer que o homem possa saber com o que conta e com o que não conta”. (DANTAS, 
Francisco Clementino de San Tiago. Programa de direito civil: parte geral. Rio de Janeiro: Rio, 1977, p. 397-
398). 
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Outra discussão, estendida ao longo da história, refere-se à diferenciação dos 

institutos da prescrição e do usucapião.   

A usucapião configura modo de aquisição de propriedade, a prescrição aquisitiva 

compõe figura processual de encobrimento da pretensão e da ação por inércia do titular no 

exercício do direito durante certo lapso temporal. 

Cabe assinalar que nem pela usucapião se cria direito real, nem pela prescrição se 

perde direito algum. A usucapião trata da transferência da titularidade do domínio,21 ao passo 

a prescrição cuida da faculdade processual passível de acobertar as pretensões de direito 

material, tirando-lhes a eficácia, mas as conservando no mundo jurídico.22 

 

 

2.3 Decadência 

 

 

Caracterizam a decadência dois fatores: o não exercício de um direito e o decurso de 

prazo de caráter peremptório. 

E mais: seu prazo não se interrompe nem se suspende; corre contra tudo e contra 

todos; não prevalecem, contra ela, isenções criadas pela lei a favor de certas pessoas, e opera 

independentemente de provocação do interessado, que não precisa alegá-la para que o juiz a 

pronuncie. 

Da decadência tratam os artigos 207 a 211 do Código Civil. Se a prescrição preserva 

a vida do direito, encobrindo apenas a pretensão de vê-lo satisfeito em juízo, a decadência 

aniquila-o, razão pela qual deve dela conhecer, de ofício, o juiz, quando estabelecida por lei 

(art. 210 do CC). Quando se trata de decadência convencional, ou seja, quando para ser 

verificada a decadência dependa da manifestação da parte, perante ambos os graus de 

jurisdição, o juiz não poderá reconhecê-la de ofício, a teor do disposto no art. 211 do Código 

Civil. 

                                                 
21 “Antes da usucapião o bem que muda de dono já existia; ou seja, já havia direito real, somente com outro 
titular. Não há bem sem dono. Diferente de coisa, bem pressupõe haver um dono, na definição de ‘bem’ uma de 
suas características é justamente a subordinação jurídica ao seu titular consoante as melhores lições de Ferrara 
(Trattato di Diritto Civile. v. 1, p. 735) e LOPES, Miguel Maria de Serpa (Curso de direito civil. 2. ed.  Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1962, v. 1, p. 356). Quando ocorre a usucapião há uma transferência do direito real do 
patrimônio do antigo para o novo titular do domínio. Por isso a sentença da usucapião tem natureza declaratória 
(PONTES DE MIRANDA. Tratado das Ações. p. 17)” (PADILLA, Luiz R. Nuñes. Teoria geral da prescrição. 
Jornal do Comércio, Porto Alegre, 29 abr. 1993, p. 24. Segundo Caderno. Disponível em: 
<www.padilla.adv.br/TeoriaGeraldaPrescricao.htm>. Acesso em: 21 abr. 2008). 
22 ALVES, Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência no novo Código Civil. 4. ed. rev., ampl. e atual. 
Campinas: Servanda, 2008. p. 749-751. 
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O instituto da decadência torna definitiva uma situação consolidando-a, ao mesmo 

tempo em que a reveste de certeza jurídica. 

O campo para manifestação do instituto da prescrição é o dos direitos patrimoniais. 

A prescrição encobre a pretensão do titular de um interesse ou direito material de vê-lo 

discutido ou reconhecido em juízo porque violado. Não há, pois, reação do ofendido à 

violação de seu direito, com a competente propositura, a tempo, da ação condenatória. 

Na decadência, há um direito surgido junto com a ação, de sorte que, esgotado o 

prazo legalmente estabelecido para o exercício do direito, extinguem-se tanto este como a 

pretensão e a ação, ao contrário da prescrição que apenas “extingue” a pretensão e não o 

direito, nos termos do disposto no artigo 189 do Código Civil. O campo de atuação da 

decadência é o dos direitos potestativos. Deles, tratar-se-á adiante.  

 

 

2.4 Evolução dos institutos da prescrição e da decadência no direito brasileiro 

 

 

2.4.1 No Direito Privado 

 

 

Por muitos anos, no Brasil, os juristas esforçaram-se na busca de diferenças entre 

decadência e prescrição, a exemplo de Antonio Luis da Câmara Leal, que apontou pontos 

comuns a ambos os institutos: inércia do titular e a ação do tempo.23 Diferenciou-os ao 

salientar que a decadência atinge o direito, e é acionada, com prazo extintivo, no momento do 

nascimento do direito. Por sua vez, a prescrição atinge a ação, não nasce com o direito. Em 

verdade, só começa a correr a partir do momento em que o direito é violado. E mais: enquanto 

a decadência supõe direito nascido, mas perecido porque não exercido, a prescrição opera 

efeitos somente sobre a ação, que é posterior ao nascimento do direito. 

                                                 
23 CÂMARA LEAL, Antônio Luis da. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. Atualizador 
José de Aguiar Dias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 115. “Posto que a inércia e o tempo sejam 
elementos comuns à decadência e à prescrição, diferem, contudo, relativamente ao seu objeto e momento de 
atuação, por isso que, na decadência, a inércia diz respeito ao exercício do direito e o tempo opera os seus efeitos 
desde o nascimento dêste, ao passo que, na prescrição, a inércia diz respeito ao exercício da ação e o tempo 
opera os seus efeitos desde o nascimento desta, que, em regra, é posterior ao nascimento do direito por ela 
protegido.” 
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Ressaltou a existência de certos direitos, cujos exercícios afetavam a esfera jurídica 

de terceiros, criando para eles um estado de sujeição. Chamou-os de direitos potestativos.24 

Era natural, pois, que a possibilidade de exercício desses direitos originasse, para os terceiros 

que vão sofrer a sujeição, situação de intranquilidade, que, por vezes, chegava a atingir os 

interesses da própria coletividade. Surgiu, assim, a necessidade de estabelecer prazo para o 

exercício daqueles direitos potestativos capazes de perturbar a paz social. O prazo é fixado 

para o exercício do direito. 

São exemplos de direitos potestativos: poder que tem um herdeiro de aceitar ou 

rejeitar uma herança; poder de escolha nas obrigações alternativas; poder de requerer a 

interdição de determinada pessoa e arguição de invalidade de atos administrativos, entre 

outros. A Administração, ao suscitar a nulidade, não depende da anuência de eventual 

destinatário que sofrerá os efeitos de tal decisão, submetendo-se a ela. 

Para tais direitos desenvolveu-se o instituto da decadência, voltado à perda dos 

direitos potestativos e invioláveis pelo decurso do prazo previsto em lei para o respectivo 

exercício.  

Para outros direitos que buscavam uma satisfação, com o objetivo de obter de outrem 

uma ação ou omissão, chamou-os Giuseppe Chiovenda de “direitos a uma prestação”. 25 São 

eles os direitos reais e pessoais, classes de direitos em que intrinsecamente estão em jogo uma 

obrigação de fazer ou dar (prestação positiva) ou de se abster (prestação negativa).    

Debruçando-se sobre os efeitos destes direitos, Agnelo Amorim, por sua vez, 

classificou as ações em: a) condenatórias (meio de proteção dos direitos suscetíveis de 

                                                 
24 Para Giuseppe Chiovenda, os direitos subjetivos dividem-se em duas grandes categorias: a dos direitos a uma 
prestação — direitos relativos a um bem da vida obtido mediante uma prestação positiva ou negativa de outrem 
—, e a dos direitos potestativos — poderes conferidos pela lei a determinadas pessoas de influírem, com uma 
declaração de vontade, sobre o patrimônio jurídico de outras, sem o concurso da vontade destas. Na primeira 
categoria, a obrigação correlativa ao direito denomina-se prestação. Na segunda, o que há é uma situação jurídica 
denominada sujeição, situação em que o sujeito passivo, independentemente da sua vontade, ou mesmo contra 
ela, sofre uma alteração em seu patrimônio jurídico, em virtude do poder exercido por outrem (CHIOVENDA, 
Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 2. ed. da tradução italiana. São Paulo: Saraiva, 1942, v. 1, p. 
36-44, apud AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para 
identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 86, n. 744, p. 725-750, out. 1997, p 
728. 
25 “Esses poderes (que não se devem confundir com as simples manifestações de capacidade jurídica, como a 
faculdade de testar, de contratar e semelhantes, a que não corresponde nenhuma sujeição alheia), se exercitam e 
atuam mediante simples declaração de vontade, mas, em alguns casos, com a necessária intervenção do juiz. 
Têm todas de comum tender à produção de um efeito jurídico a favor de um sujeito e a cargo de outro, o qual 
nada deve fazer, mas nem por isso pode esquivar-se àquele efeito, permanecendo sujeito à produção. A sujeição 
é um estado jurídico que dispensa o concurso da vontade do sujeito, ou qualquer atitude dele. São poderes 
puramente ideais, criados e concebidos pela lei [...]; e, pois, que se apresentam como um bem não há excluí-los 
de entre os direitos, como realmente não os exclui o senso comum e o uso jurídico. É mera petição de princípio 
afirmar que não se pode imaginar um direito a que não corresponda uma obrigação” (CHIOVENDA, Giuseppe. 
Op. cit., p. 41-42). 
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violação — direitos a uma prestação); b) constitutivas (meio de exercício daqueles direitos 

insuscetíveis de violação — direitos potestativos); e c) declaratórias (objetivam uma certeza 

jurídica). 

 As ações declaratórias visariam certificar situação ou direito, razão pela qual não se 

sujeitariam nem aos prazos de prescrição, nem aos de decadência. 

 

[...] o autor que requer uma sentença declaratória não pretende conseguir 
atualmente um bem da vida que lhe seja garantido por vontade da lei, seja 
que o bem consista numa prestação do obrigado, seja que consista na 
modificação do estado jurídico atual; quer tão-somente saber que seu direito 
existe ou quer excluir que exista o direito do adversário; pleiteia, no 
processo, a certeza jurídica e nada mais.26 
 

Agnelo Amorim, depois da análise sistemática de vários artigos do Código Civil 

(1916), concluiu: 

a) Sujeitam-se à prescrição todas as ações condenatórias, porque são elas as únicas ações 

por meio das quais se protegem os direitos suscetíveis de lesão; 

b) Sujeitam-se à decadência (indiretamente, isto é, em virtude da decadência do direito a 

que correspondem), as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado 

em lei; 

c) Não se sujeitam, nem à prescrição nem à decadência, as ações constitutivas sem prazo 

fixado em lei, e as ações declaratórias.27  

Mais tarde referindo-se ao tema, na qualidade de responsável pela elaboração da 

Parte Geral do Anteprojeto do Código Civil de 2002, advertiu José Carlos Moreira Alves: 

 

Pelo sistema do Projeto, há direitos e poderes que dão margem à violação, 
em decorrência da qual – foi a posição doutrinária que se adotou – surge 
esse instituto da pretensão. Surge uma pretensão material que Pontes de 

                                                 
26 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 2.ed. da tradução italiana. São Paulo: 
Saraiva, 1943, v.2, p.11 
27 “Assim: 
1º - Estão sujeitas a prescrição: todas as ações condenatórias, e somente elas (arts.177 e 178 do Código Civil); 
2º - Estão sujeitas a decadência (indiretamente, isto é, em virtude da decadência do direito a que correspondem): 
as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei; 
3º - São perpétuas (imprescritíveis): a) as ações constitutivas que não têm prazo especial de exercício fixado em 
lei; e b) todas as ações declaratórias. 
Várias inferências imediatas podem ser extraídas daquelas três exposições. Assim: a) não há ações condenatórias 
perpétuas (imprescritíveis), nem sujeitas a decadência; b) não há ações constitutivas sujeitas a prescrição; e c) 
não há ações declaratórias sujeitas a prescrição ou a decadência.” (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico 
para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 86, n. 744, p. 725-750, out. 1997, p. 37). 
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Miranda chama de ação civil, e que ainda é material porque não está no 
terreno processual, entre o que violou o direito e aquele que teve seu direito 
violado. Apenas nesse caso em que poderá vir a haver necessidade da 
utilização do Poder Judiciário para o efeito de essa pretensão ser satisfeita é 
que se está diante do terreno em que ocorre prescrição. Com relação àqueles 
poderes que são despidos de pretensão, a doutrina dos países de língua 
latina geralmente denomina direitos potestativos. O contrário ocorre no 
Direito alemão, em que esses direitos são chamados de direitos formativos, 
onde não há pretensão justamente porque são direitos não susceptíveis de 
violação, mas pode haver a necessidade de prazo para o exercício deles e 
mais, de prazo para o seu exercício por via judicial, a fim de que se 
demonstre neles não a sua violação, mas a sua existência para o efeito de 
seu exercício, como é o caso, por exemplo, da anulação de casamento e, em 
face do Projeto, da anulação de negócio jurídico. Nesses casos, o que ocorre 
é a decadência.28 
 

Esta a linha adotada pelo Código Civil de 2002. Pretensões constitutivas insertas nos 

chamados direitos potestativos29 não raro se submetem a prazos preclusivos ou decadenciais 

(arts. 45, parágrafo único, 48, parágrafo único, 68, 119, parágrafo único, 178 e 179, do 

Código Civil). Sempre que para o reconhecimento ou certificação de um direito subjetivo se 

necessitar de uma ação estar-se-á em face da decadência. Na decadência, não há pretensão a 

ser exercida contra ninguém. É o que ocorre com as ações constitutivas e declaratórias, pois 

“nas primeiras se exerce um direito potestativo, e nas últimas apenas se busca a certeza acerca 

da existência ou inexistência de uma relação jurídica”.30 

 
As ações de natureza condenatórias, por condicionadas a proteger judicialmente 

direitos dos quais decorrem “pretensões” (reais ou pessoais),31 sujeitam-se à prescrição. Deste 

entendimento igualmente compartilhou o legislador, a exemplo do disposto no art. 206 do 

Código Civil. 

                                                 
28 MOREIRA ALVES. A parte geral do Projeto do Código Civil. Revista Cej, v. 3, n. 9, p. 1-12, set./dez. 1999. 
Disponível em: <www.cjf.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2008.  
29 Para Agnelo Amorim as ações constitutivas “não têm por objetivo a satisfação de uma pretensão, se se 
entender como tal ‘o poder de exigir de outrem uma prestação’, pois os direitos potestativos são, por definição, 
‘direitos sem pretensão’ (quando muito há nas ações constitutivas uma pretensão de natureza especial, isto é, 
uma pretensão dirigida contra o Estado, ou uma pretensão à tutela jurídica, ou ‘pretensão à prestação 
jurisdicional’, como quer Pontes de Miranda, mas ele mesmo acentua que não se deve confundir ‘pretensão de 
direito material’ com’ pretensão à tutela jurídica’”. (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed., v. 1, p. 19 apud AMORIM FILHO, Agnelo. Critério 
científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos 
Tribunais , São Paulo, v. 86, n. 744, p. 725-750, out. 1997, p. 734). 
30 Neste sentido, THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição e decadência no novo Código Civil: alguns 
aspectos relevantes. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 4, n. 23, p. 128-147, 
maio/jun. 2003.  p. 131 
31 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as 
ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 86, n. 744, p. 725-750, out. 1997, p. 748. 
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Enquanto a prescrição configura “incidente” das relações jurídicas chamadas 

“convencionais”, porque nascida do inadimplemento de uma obrigação, a decadência nasce 

do não exercício de uma faculdade decorrente de um direito subjetivo; integra, pois, o próprio 

direito, por assim dizer.32 São exemplos de Humberto Theodoro Júnior: anulação do negócio 

jurídico por vício de consentimento; revogação da doação por ingratidão; retrovenda; 

resolução de instrumento contratual por vício redibitório; direito de preferência do condômino 

ou locatário, entre outros.33 

A prescrição mantém vivo o direito de fundo, de sorte que, ainda que não exigível na 

esfera judicial, pode ser exercitado na esfera extrajudicial. 

Importa ressaltar como a pretensão foi tratada pelo Código Civil de 2002. Recorde-se 

que o instituto da prescrição, a teor do Código Civil de 1916, segundo grande parte dos 

doutrinadores, voltava-se à extinção da ação, decorrente da inércia do sujeito legitimado para 

ingressar com ela e que não o fez em determinado limite de tempo imposto pela lei. 

Por sua vez, outros vislumbravam nela a extinção do próprio direito de fundo, uma 

vez que não havia como concebê-lo, em sua integralidade, quando a própria lei inviabilizava 

ações para defendê-lo. 

O Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406/02), art. 189, dispôs: “violado o direito, nasce 

para o titular a pretensão a qual se extingue (g.a.), pela prescrição, nos prazos a que aludem 

os arts. 205 e 206”. Nesta mesma linha, parte da doutrina defende a perda da exigibilidade do 

direito de reparação, quando transcorrido o prazo prescricional.  

Segundo a norma, dois os momentos da pretensão: 1) do nascimento quando da 

violação de um direito; e 2) do perecimento quando da incidência da prescrição. 

Assinala-se carecer o mencionado dispositivo legal de precisão técnica. De fato, há 

pretensões que nascem sem que haja violação de um direito. A pretensão é efeito jurídico 

decorrente da exigibilidade do conteúdo do direito subjetivo, violado ou não. 

                                                 
32 Neste sentido, Antônio Luís da Câmara Leal: “É de decadência o prazo estabelecido pela lei, ou pela vontade 
unilateral ou bilateral, quando prefixado, ao exercício do direito pelo seu titular. E é de prescrição, quando 
fixado, não para o exercício do direito, mas para o exercício da ação que o protege. Quando, porém, o direito 
deve ser exercido por meio da ação, originando-se ambos do mesmo fato, de modo que o exercício da ação 
representa o próprio exercício do direito, o prazo estabelecido para a ação deve ser tido como prefixado ao 
exercício do direito, sendo, portanto, de decadência, embora aparentemente se afigure de prescrição” (LEAL, 
Antônio Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. Atualizador José de 
Aguiar Dias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 124). 
33 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição e decadência no novo Código Civil: alguns aspectos relevantes. 
Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 4, n. 23, p. 128-147, maio/jun. 2003. p.142 
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Pretensão constitui desejo, vontade, intenção do detentor do direito em mantê-lo 

íntegro, e, quando violado, de ver-se ressarcido.34 É aspecto subjetivo manifestado tanto na 

esfera extrajudicial como na judicial, consubstanciado, neste caso, em pleito, objeto da ação 

proposta administrativa ou judicialmente.  

A pretensão ou ato exercitável, concebidos como reação natural imanente a um 

direito violado, subsiste sempre, enquanto durar este direito. O que a norma assegura é uma 

exceção passível de ser oposta pelo devedor, que a poderá arguir em desfavor de seu credor, 

obstando ação por este eventualmente proposta. 

Daí porque não há exatidão no dispositivo legal invocado. A prescrição não extingue 

a pretensão, porque a pretensão pertence à esfera subjetiva do direito material. 

A prescrição não extingue nem o direito, nem a pretensão. Limita-se a possibilitar ao 

devedor não cumprir com sua obrigação, liberando-o de tal encargo, em razão do tempo 

decorrido em lei, sem aforamento do pleito pelo respectivo detentor do direito violado, que 

não suscitou, em tempo, o adimplemento da obrigação que lhe era devida, seja por descaso, 

seja por desconhecimento. 

A impossibilidade de propositura de uma ação não extingue a pretensão material, 

tampouco o julgamento favorável ao requerente de sua ação garante-lhe a respectiva 

satisfação. Exemplo típico é a procedência de uma ação executória cujo devedor não possui 

bens passíveis de execução. Ganha a ação, não leva o vencedor o prêmio. Logo, intacta resta a 

pretensão do credor. Vindo ao encontro da tese sustentada, destaca Luciano Souto Dias: 

 

A pretensão, portanto, passa a existir a partir do momento em que alguém se 
sentir injustiçado com determinada situação, o que pode ensejar a tentativa 
de solução do problema por meios extrajudiciais ou judiciais, entretanto, 
mesmo antes da propositura de uma demanda, já existe a pretensão de ver 
solucionada a questão e, mesmo após a propositura de uma demanda, 
independente da decisão, pode prevalecer a pretensão.35 
 

Em que pese possa a prescrição obstar o prosseguimento de uma ação, ou o 

prosseguimento de uma relação processual, a pretensão subsiste, não obstante a sua difícil 

satisfação, em termos práticos. 

É bom lembrar que as ações declaratórias prescindem de violação do direito para 

nascimento da ação. Ação constitutiva de interdição também. E assim é porque as primeiras 
                                                 
34 Necessário diferenciar o termo “Pretensão” empregado, pelo Código Civil de 2002, no sentido de “força de 
coagir o violador do direito a realizar a prestação a que faz jus o titular do direito violado”, da “pretensão” como 
“desejo imanente ao titular de um direito violado de vê-lo restaurado”.  
35 Cf. DIAS, Luciano Souto. Uma nova concepção acerca do conceito de prescrição na legislação civil 
brasileira. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina>. Acesso em: 25 out. 2009. 
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não se destinam a restaurar ou proteger direitos lesionados, apenas certificar relações e/ou 

situações jurídicas, e a segunda, porque se volta à modificação de um estado jurídico, não 

havendo falar, em ambos os casos, em sujeição de outrem à realização de determinada 

prestação.36 

Como exposto, a prescrição encobre, reduz os efeitos da eficácia da pretensão de 

direito material pelo não exercício nos prazos previstos em lei (arts. 205 e 206 do Código 

Civil). 

Se a pretensão de direito material for encoberta pelo pronunciamento de ofício pelo 

juiz (art. 219, § 5º, do CPC, acrescido nos termos da Lei nº 11.280, de 16 de fevereiro de 

2006), extingue-se o feito, a teor do disposto no art. 269, IV, do Código de Processo Civil. 

No ordenamento jurídico pátrio, não era dado ao juiz suprir de ofício a alegação de 

prescrição, à luz do ora revogado art. 194 do Código Civil. Sendo assim, o processo 

prosseguia normalmente, podendo sobrevir sentença em favor do titular do direito prescrito. 

Isto basta para refutar o efeito extintivo da prescrição sobre a pretensão. 

A prescrição, a teor do disposto no artigo 193 do Código Civil, deve ser alegada pela 

parte a quem aproveita. Pode, entretanto, o juiz suscitá-la de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).37  

Nesta circunstância, a exceção põe fim à demanda, provocando a extinção do 

processo, com julgamento do mérito (art. 269, IV, do CPC). 

Ainda assim, todavia, não há falar em extinção da pretensão, que fica apenas 

encoberta pelo pronunciamento judicial, do qual deflui a sua inexigibilidade, e não a sua 

inexistência. O direito material permanece intacto, e pode ser objeto de compensação, uma 

vez que a lei não dá direito à repetição do que se pagou para solver dívida prescrita (art. 882, 

1.ª parte, do Código Civil). 

Por servir à ordem pública, o instituto da prescrição comporta características 

essenciais: não pode ser objeto de negociação entre partes (artigo 192 do CC). Logo, os 

prazos fixados em lei não podem ser alargados ou encurtados; só admitem renúncia, nas 

hipóteses expressamente previstas, ou seja, sem prejuízo de terceiro, e depois de consumada a 

prescrição (art. 191 do CC). 

A prescrição funciona, pois, como um obstáculo à ação judicial do credor. Não 

representa perdão de dívida, ou doação, sequer admite repetição (art. 882 do CC).  

                                                 
36 A respeito das classificações das ações recomenda-se AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para 
distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 86, n. 744, p. 725-750, out. 1997, p.725-750.  
37 STJ: AgReg no Agr 1149027/RS; AgRg no Resp 1027648/RJ; Resp 1060388/RJ, entre outros. 
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Na esfera privada, enquanto ao devedor é facultado opor exceção à pretensão do 

credor da obrigação, utilizando-se do instituto da prescrição, ao Poder Público não é dado 

utilizar-se dos critérios de oportunidade e conveniência, seja para acionar o devedor, seja para 

opor exceção. Deve, o ente público tanto acionar o credor a tempo e a hora, como excepcionar 

a ação, para assim fulminar a pretensão. 

Com tal proceder, evitar-se-á que situações ditas “patológicas”, porque 

irregularmente formadas em favor do particular, tornem-se, pela ação do tempo, definitivas.38 

 

 

2.4.2 No Direito Público 

 

 

Alerta Ricardo Marcondes Martins que, não raras vezes, o legislador brasileiro se 

vale do signo “prescrição”, quando quer se referir ao conceito técnico de “decadência” e vice-

versa.39 

E, em que pese, no regime de direito privado, prescrição e decadência igualem-se e 

diferenciem-se em diversos aspectos,40 no direito público o “importe” de tais institutos deve 

ser feito com cautela. Na esfera de direito público, o gestor manipula interesses não seus, mas 

da sociedade, interesses estes vinculados a uma finalidade. Com razão pontua Ricardo 

Marcondes Martins que institutos como a prescrição podem gerar distorções em suas 

características, porque influenciados por princípios incidentes e vinculantes, em especial, do 

interesse público: a prescrição e a decadência tanto podem sofrer interrupção e suspensão (art. 

207 do CC),41 como, eventualmente, podem não correr contra todos (art. 208 do CC), não 

                                                 
38 NOBRE. Eduardo Antônio Dantas. As relações de Direito Público ante a decadência e a prescrição. Boletim 
Governet de Orçamento e Finanças, n. 60, abr. 2010. Disponível em: 
<http://www.governet.com.br/texto.php?cod=3263>. Acesso em: 12 maio 2010. 
39 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
433. 
40 “A decadência não se suspende, nem se interrompe; a prescrição pode ser suspensa e interrompida; a 
decadência corre contra todos, não prevalecendo contra ela isenções criadas pela lei em favor de certas pessoas; 
a prescrição não corre contra todos, prevalecendo as isenções subjetivas instituídas pela lei; a decadência produz 
efeitos extintivos de forma absoluta, não podendo o direito extinto ser invocado por via de exceção; a prescrição 
não extingue o direito, mas a ação, podendo ele ser invocado em sede de exceção; a decadência não pode ser 
renunciada  pelas partes; a prescrição é passível de renúncia; a decadência pode ser reconhecida de ofício pelo 
juiz; a prescrição até a vigência da Lei federal 11.280/2006 dependia de alegação da parte.” (MARTINS, Ricardo 
Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 433).  
41 Ainda que tenha trazido luzes aos institutos, o Código Civil de 2002 manteve o entendimento doutrinário de 
que o prazo prescricional admite interrupção (desconsideração do tempo transcorrido, quando a prescrição 
recomeça a correr, pelo seu prazo integral, uma vez superada a circunstância de fato ou ato a que a lei atribua tal 
efeito) e suspensão (a prescrição não corre por fato ou ato a que a lei atribua tal efeito ou, se iniciada, volta a 
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admitir renúncia pela Administração42 e serem reconhecidas, de ofício, pelo Magistrado (art. 

219, § 5º, do CPC e 210 do CC).43 

Sob este prisma, conclui não existir, na seara do direito público, distinção de regime 

jurídico entre os dois institutos.44 

De fato, muito embora originadas no Direito Civil, prescrição e decadência 

submetem-se, no Direito Administrativo, a tratamento diverso, até porque este ramo do 

Direito desenvolve-se por regime próprio, assim considerado “o conjunto de regras e 

princípios a que se deve subsumir a atividade administrativa no atingimento de seus fins”, no 

entender de Lúcia Valle Figueiredo.45 

Considerada regra geral de ordem pública, a prescrição submete, além dos estatutos 

civis e penais, também os administrativos ao respectivo postulado. 

O Direito Administrativo, ramo autônomo do Direito Público interno, rege-se pelo 

princípio da supremacia do interesse público, cuja proteção remete-se a dados históricos bem 

antigos. 

Historicamente registra a doutrina46 a origem do privilégio Fazendário em 1516, no 

respectivo Regimento, que estipulava o seguinte: “Passados cinco anos, as partes que neles 

não requererem as dívidas que lhes El Rey dever, percam o seu direito”. 

 Vigoravam, até então, as Ordenações Filipinas, Título 79, Livro IV, que 

estabeleciam prazo geral, para ações pessoais, de 30 anos. 

O impasse veio a se solucionar com o advento da Lei de 30 de novembro de 1841, 

relativa à prescrição da dívida passiva e ativa da Nação, que mandava aplicar, a partir de 1º de 

                                                                                                                                                         
fluir pelo período restante, quando afastada a causa que a suspendia), enquanto o prazo decadencial não admite, 
regra geral, a interrupção. 
A propósito, importa assinalar que o Código Civil de 2002 (art. 207), tal qual o art. 26, § 2.º, do Código do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990), indicam possibilidades de paralisação do prazo decadencial, tal qual a 
reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante fornecedor de produtos e serviços até a 
resposta negativa correspondente, bem como a instauração de inquérito civil, até o seu encerramento. 
42 STF: “incensurável a tese de que a renúncia da prescrição em favor da Fazenda Pública só possa fazer-se por 
lei” (RE 80.153/SP, T.2, rel. Min. Leitão de Abreu, j. 20.08.1976, DJ 13.10.1976). 
43 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
436. 
44 Ibidem, p. 437. 
45 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 9. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda 
Constitucional 56/2007. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 65. 
Confira-se igualmente Celso Antônio Bandeira de Mello: “Só se pode, portanto, falar em Direito Administrativo, 
no pressuposto de que existam princípios que lhe são peculiares e que guardem entre si uma relação lógica de 
coerência e unidade compondo um sistema ou regime: o regime jurídico-administrativo”. (BANDEIRA DE 
MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 27. ed. rev. e atual até a Emenda Constitucional, 64 
de 04.02.2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 52). 
46 CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Tratado de direito administrativo: do poder de polícia, das águas, 
dos bens. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1956. v. 3, p. 36. 
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janeiro de 1843, em benefício da Fazenda Pública o quanto consignado no Regimento de 1516 

(art. 20). 

Por sua vez, o Decreto nº 857, de 12 de novembro de 1851 (art. 1º), aclarou o 

panorama da época quanto à prescrição de cinco anos em favor da Fazenda Pública. E o artigo 

2º dispôs: 

 

Esta prescrição compreende: 1º) o direito que alguém tem a ser declarado 
credor do Estado sob qualquer título que seja; 2º) o direito que alguém tenha 
a haver pagamento de uma dívida qualquer que seja a natureza dela. 
 

No tocante às dívidas passivas, consta nos registros históricos o alvará, de 09 de 

maio de 1810, que determinou a extinção das dívidas contraídas até o fim do ano de 1797 e 

julgou prescritas aquelas cuja habilitação não se fizesse dentro de três anos a contar da data da 

sua expedição.47 

Anos depois, a lei de 15 de novembro de 1827 reconheceria como legais as dívidas 

de qualquer natureza, origem e classe contraídas pelo Governo, no âmbito interno e externo 

do Império, excetuadas aquelas prescritas pelo alvará de 09 de maio de 1810. 

De sua parte, a Lei nº 243, de 1841, completada e regulamentada pelo Decreto nº 

857, de 12 de novembro de 1851, estabeleceu a desobrigação da Fazenda do Estado de dívida 

                                                 
47 Inteiro teor do Alvará de 1810, citado por Themístocles Brandão Cavalcanti. (CAVALCANTI, Themístocles 
Brandão. Tratado de direito administrativo: do poder de polícia, das águas, dos bens. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Livraria Freitas Bastos, 1956. v. 3, p. 562-563): 
“Declara antigas as dívidas contraídas pela Real Fazenda do Rio de Janeiro até o fim do ano de 1797 e marca o 
prazo para sua prescrição. 
Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o presente Alvará virem, que havendo-me representado o Conselho da 
minha Fazenda em consulta que fez subir à minha real presença, que as providências saudáveis que eu fora 
servido decretar nas Cartas Régias de 24 de outubro de 1800, e de 17 de novembro de 1803, a fim de consolidar 
e amortizar a dívida antiga, com que se achava gravada nesta Capitania a minha Real Fazenda, não se tinham 
podido verificar, por se não haverem apresentado todos os Credores com os seus títulos e papéis correntes, 
vulgarmente chamados letras, apesar de serem chamados por Editais afixados nesta Corte, e nas demais 
Capitanias deste Estado, assinando-se um determinado prazo; resultado desta falta, não só o não saber-se quanto 
era o total da dívida, mas também o não poder averiguar-se a sua legalidade e certeza, e estabelecerem-se os 
meios de amortizá-la que parecessem mais apropriados à utilidade da minha real Fazenda, bem do Estado, e ao 
direito dos Credores dela: e que era conveniente aos fins propostos determinar-se a pena da prescrição das 
dívidas a todos os que não comparecessem com as suas letras dentro de um espaço de tempo, que se devia 
aprazar; assim como era de necessidade e de utilidade para o meu real serviço, e para o bom e certo expediente 
das habilitações fixar-se uma época certa, em que se julgassem compreendidas as letras da dívida antiga, 
evitando-se assim dúvidas e arbítrios fixar-se uma época certa, em que se julgassem compreendidas as letras da 
dívida antiga, evitando-se assim dúvidas e arbítrios sempre contrários ao bem público e particular dos meus fiéis 
vassalos. E tendo consideração a todo o referido, hei por bem, conformando-se com o parecer da referida 
consulta, ordenar: que todas as dívidas contraídas até o fim do ano de 1797 se considerem antigas, como fôra 
assentado na extinta junta da Revisão, e que todas as dívidas desta natureza, cujas letras e documentos não forem 
apresentados no Conselho da minha Fazenda para as suas respectivas habilitações, dentro do prazo de três anos 
contados da data do presente Alvará se entenderão prescritas, e sem ação os Credores para as pedirem jamais, 
como se não tivessem sido contraídas, ou estivessem totalmente pagas.” 
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passiva, de qualquer natureza, após cinco anos de sua constituição, contra aquele declarado 

credor a qualquer título. 

Essa norma disciplinava como se daria a prescrição em caso de pagamentos 

parcelados. Neste caso, a prescrição verificava-se em relação às parcelas vencidas e não pagas 

que se iam compreendendo no prazo de cinco anos, ressalvados os pagamentos seguintes 

contra os quais ainda não houvesse corrido o lapso prescritivo. Estabelecia, ainda, que contra 

aqueles sob curadoria ou tutoria, a exemplo de menores, ou outros privados de pessoas e bens, 

bem como no caso da demora imputada ao Tesouro, Tesourarias ou Repartições, por omissão 

ou tardança na liquidação, o prazo prescricional de cinco anos não correria. 

Acrescia o Decreto nº 857, de 1851, a prescrição de 40 anos para dívidas ativas. 

O Decreto nº 1.939, de 28 de agosto de 1908, voltou a ratificar prazo de prescrição 

de cinco anos contra a Fazenda Pública, a contar da data do ato ou fato do qual se originar o 

mesmo direito ou ação, salvo interrupção por outros meios legais. 

Neste sentido, anos depois, disciplinava o Código Civil de 1916 que, no art. 178, § 

10, nº VI, estipulou prescrição de cinco anos para: 

 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, e bem assim, 
toda e qualquer ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 
devendo o prazo da prescrição correr da data do ato ou fato, do qual se 
originar a mesma ação. 

 

O Decreto nº 5.761, de 25 de junho  de 1930, retomou a norma do Decreto nº 857, de 

1891 de sobrestamento do prazo prescricional “durante a demora que, no estudo, no 

reconhecimento, na liquidação e no pagamento da dívida, tiverem as repartições ou 

funcionários que dela se ocuparem”.48 

                                                 
48 “Artigo 1.º Não corre a prescrição de que trata o art. 173, § 10.º, VI do Código Civil, durante a demora que, no 
estudo, no reconhecimento, na liquidação e no pagamento da dívida, tiverem as repartições ou funcionários 
quem dela se ocuparem. 
Parágrafo único. Corre, entretanto, durante o tempo em que o credor  e retardar em satisfazer as informações que 
lhe forem reclamadas, relativas ao esclarecimento de seu direito. 
Artigo 2.º A prova de entrada, do requerimento do credor, nos livros ou protocolos, das repartições públicas, com 
a designação de dia, mês e ano, bem como o certificado do Correio, da remessa, em tempo, dos esclarecimentos 
reclamados, provam a data em que se interrompeu a prescrição. 
Artigo 3.º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente às 
prestações, a medida que completarem o quinquênio. 
Artigo 4.º O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo, constantes de leis e 
regulamentos fiscais. 
Artigo 5.º Revogam-se as disposições em contrário.” 
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O Decreto nº 20.910, de 06 de novembro de 1932, tratado em capítulo próprio, 

regulamentou a matéria.49 Apesar de voltada, no campo civil, à perda do direito de ação, a 

denominação prescrição administrativa refere-se à perda do prazo de recurso em sede de 

processo administrativo contra ato praticado pela Administração ou desta para adotar medidas 

contra servidores ou particulares no âmbito não judicial. 

A par dos prazos de prescrição das ações regidas pelo Direito Privado, fixados pelo 

Código Civil (art. 206 do Código Civil), as ações do administrado em face da Administração 

Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, a teor do disposto no Decreto nº 20.910/32.50 

Tal prazo foi estendido às autarquias, por força do Decreto Lei nº 4.597/42 (art. 2º), 

e, na atualidade, às fundações públicas em face da similitude que apresentam com as 

autarquias. 

Admitia-se, de outra parte, sob a vigência do Código Civil de 1916, que o prazo de 

cinco anos dizia respeito unicamente às ações pessoais, uma vez que para as reais prevalecia o 

prazo de 10 (dez) anos entre presentes e 15 (quinze) entre ausentes.51 Assim, evitava-se que o 

                                                 
49 “Artigo 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem assim todo o direito ou ação 
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for  a sua natureza, prescrevem em cinco anos 
contados da data  do ato ou fato, do qual se originarem. 
Artigo 2.º Prescrevem igualmente no mesmo prazo, todo o direito e as prestações  correspondentes a pensões 
vencidas  ou por vencerem , ao meio-soldo e ao montepio civil ou militar , ou a quaisquer restituições ou 
diferenças. 
Artigo 3.º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as 
prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.  
Artigo 4.º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da 
dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do 
direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. 
Artigo 5.º Não tem direito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu 
representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento 
do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do 
seu direito à ação ou reclamação. 
Artigo 6.º O direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser 
formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual o mesmo se originar. 
Artigo 7.º A citação inicial não irrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo tenha sido 
anulado. 
Artigo 8.º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. 
Artigo 9.º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu 
ou do último ato ou termo do respectivo processo. 
Artigo 10. O disposto dos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo, constantes de leis, e 
regulamentos, as quais ficam subordinadas às mesmas regras. 
Artigo 11.  Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1932, 111.º da Independência e 43.º da República – Getúlio Vargas – Osvaldo 
Aranha.” 
50 REsp 859745/SC, REsp 1005178/PR 
51 Recorda Elody Nassar de Alencar que “[...] as ações pessoais têm por finalidade fazer valer direitos oriundos 
de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer algo, quer assumida voluntariamente pelo sujeito passivo, quer 
imposta por norma jurídica. Na acepção que as entende o legislador, são aquelas correspondentes a direitos cujo 
objeto seja ‘uma prestação’. As ações pessoais são ações próprias para a defesa dos direitos creditícios, ou 
direitos pessoais, na concepção estrita. Não abrangem a garantia dos direitos privados da personalidade que, 
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Poder Público se utilizasse da usucapião especial para adquirir propriedade no exíguo prazo 

de 5 (cinco) anos (CC de 1916, art.177).  

Decidiu o STJ a respeito que a prescrição quinquenal, a que alude o art. 1º do 

Decreto nº 20.910, de 1932, incluir as ações pessoais. 52 

 

 

2.4.3. Contagem de prazos 

 

 

As diferentes possibilidades de manifestação advindas do administrado, na esfera 

administrativa ou judicial, sujeitam-se a determinados prazos, findos os quais frequentemente 

se afirmam prescritos, embora nem sempre tratem de prescrição. 

Ponto nodal de nosso estudo reside em determinar o início dos prazos de decadência 

e prescrição. 

Para Câmara Leal, o prazo decadencial inicia-se no momento em que o direito nasce. 

Por sua vez, o prazo prescricional começa a fluir a partir do instante em que a ação nasce 

(actio nata), ou seja, quando o direito é violado, ameaçado ou desrespeitado.53 

 

Sem exigibilidade do direito, quando ameaçado ou violado, ou não satisfeita 
sua obrigação correlata, não há ação a ser exercitada; e, sem o nascimento 
desta, pela necessidade de garantia e proteção ao direito, não pode haver 
prescrição, porque esta tem por condição primária a existência da ação. 
[...] 
Duas condições exige a ação, para se considerar nascida (“nata”), segundo a 
expressão romana: a) um direito atual atribuído ao seu titular; b) uma 
violação desse direito, à qual tem ela por fim remover. 
O momento de início do curso da prescrição, ou seja, o momento inicial do 
prazo é determinado pelo nascimento da ação — actioni nondum natae non 
praescribitur.  
Desde que o direito está normalmente exercido, ou não sofre qualquer 
obstáculo, por parte de outrem, não há ação exercitável. Mas se o direito é 
desrespeitado, violado, ou ameaçado, ao titular incumbe protegê-lo e, para 
isso, dispõe a ação. [...].54 

 

                                                                                                                                                         
embora sejam os direitos pessoais por excelência, são imprescritíveis. As ações reais são as que concernem às 
coisas corpóreas ou, na defesa do direito de propriedade ou dos seus desmembramentos.” (ALENCAR, Elody 
Nassar de. O Estado em juízo: Prescrição de ações judiciais contra a Administração. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/ doutina/texto.asp?id=3561>. Acesso em: 15 nov. 2009). 
52 REsp 20661 / PR, Rel. Min.. Antonio de Pádua Ribeiro; Resp 5.912-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão. 
53 LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. Atualizador 
José de Aguiar Dias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 23-26.  
54 Ibidem, p. 25 e 36. 
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A sobrevivência do direito violado (em estado latente) por si só não causa 

intranquilidade social. O que causa tal intranquilidade é a ação, isto é, a possibilidade de ser 

ela proposta a qualquer momento. 

Para Vilson Rodrigues Alves:  

 

[...] o que marca o termo inicial do curso do prazo de prescrição é a 
exigibilidade do conteúdo do direito — que pode ser, ou não, pela actio nata 
— como se estatui no direito italiano e, com mais ampla expressão, no 
direito grego, e não a violação do direito a ela subjacente. Por isso mesmo 
pode coincidir com a violação a esse direito, ou não. O nascimento da 
pretensão dá-se com a posição potencial de exigir, que não é somente o 
estado de poder produzir actio, nem só o de poder perseguir o bem em 
juízo.55 
 

Regra geral, a prescrição nasce no momento em que a pretensão é desafiada e pode, 

assim, ser proclamada em Juízo. 

Nas obrigações de dar ou fazer conta-se o prazo prescricional a partir da data do 

descumprimento do que devia ser dado ou feito; nas de não fazer, do momento em que se faz 

o que não se devia fazer; nas chamadas puras e simples, das circunstâncias em que se 

originam; nas condicionais, do implemento da condição; nas obrigações a termo, do advento 

deste; nas chamadas modais, do cumprimento do encargo, nas eventuais, do momento em que 

ocorrer o evento.56 

Daí por que a prescrição dirige-se contra a ação, e não contra o direito.  

Reza o Código Civil (art. 189) que, violado o Direito, nasce para o titular a pretensão 

que se extingue com a prescrição.  

A prescrição independe da ciência de seu titular para começar a fluir.   

Vilson Rodrigues Alves recorda fato interessante ao tratar da hipótese de absoluta 

falta de conhecimento do titular a respeito da lesão à sua esfera jurídica. Menciona o caso de 

pessoa contaminada por HIV, após transfusão de sangue em hospital da rede pública. Nessa 

circunstância, a pretensão de direito material condenatória contra o Estado, em conformidade 

com a Constituição Federal, art. 37, § 6.º, e com o Código Civil, art. 43, submeter-se-á a prazo 

                                                 
55 ALVES, Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência no novo Código Civil. 4. ed. rev., ampl. e atual. 
Campinas: Servanda, 2008, p. 115-116. 
56 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. v. 1, p. 422.  
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prescricional, mas somente se iniciará a partir da cognição do fato pela vítima, e não a partir 

do procedimento médico que desencadeou o infausto.57 

Como registram Ives Gandra da Silva Martins Filho e Christine de Oliveira Peter da 

Silva, na esfera administrativa federal (Lei Federal 8.112/1990),  

 

os prazos prescricionais seguem parâmetros: contados para o requerente, da 
data da publicação do ato impugnado e/ou de sua ciência, quando não 
publicado (art. 110, parágrafo único) ou quando se tornou conhecido da 
Administração, em relação à ação que possa ter contra seu servidor (art. 142, 
§ 1.º).58 

 

Na ausência de previsão legal, no que toca a determinado ato, tem a doutrina 

sustentado que o prazo deva ser o comum de cinco anos, aplicável à Fazenda Pública, 

conforme o disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999. 

No tocante às ações contra a Fazenda Pública, as pessoais prescrevem em cinco anos 

(Decreto nº 20.910/1932) e, as reais, no prazo comum do Código Civil, de dez anos (art. 205). 

No campo das licitações e contratos, o prazo para interposição de recursos é de cinco 

dias, nos termos do disposto no art. 109, I, da Lei nº 8.666/1993, ou de dois dias úteis, 

tratando-se da modalidade licitatória de convite (§ 6.º do art. 109). Aqui, a natureza do prazo é 

preclusiva porque originado dentro do processo administrativo. 

 

 

2.5 Preclusão 

 

 

Tal como a vida, o direito é dinâmico e, portanto, destinado a regrar não só o 

nascimento, como o desenvolvimento e a extinção das relações jurídicas. 

Defende Elody Nassar o aspecto objetivo da preclusão, trazendo à colação lição de 

Antonio Alberto Alves Barbosa:  

 

[...] o que importa é o tempo mesmo, sem atinência ao credor ou devedor, 
escorre como tempo puro, sem ligação subjetiva, indiferente aos sujeitos 
ativo e passivo. Há dies supremus, o dia de morte do direito, da pretensão, da 

                                                 
57 ALVES, Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência no novo Código Civil. 4. ed. rev., ampl. e atual. 
Campinas: Servanda, 2008. p. 111. 
58 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva; SILVA, Christine de Oliveira Peter da. Prescrição e decadência. 
Revista LTr , São Paulo, v. 69, n. 12, p. 1413-1423 dez. 2005, p. 1418. 
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ação ou da exceção [...] o tempo corre, malgrado a atividade do credor e do 
devedor, para a preclusão: a única atividade que impede a fluência é o 
exercício mesmo do direito, da pretensão, da ação ou da exceção.59 

 

O tempo está para o processo como o processo está para uma conclusão. Grosso 

modo, o processo consiste em uma sequência de atos visando ao alcance de uma finalidade, 

Cada ato traz em si parcela de tempo que deve ser aquela suficiente à elaboração e 

concretização do objetivo a que se propôs o pleito, nem mais nem menos. Tempo excessivo 

desmotiva, frustra aquele que busca provimento satisfativo, a pretensão realizada. Tempo 

excessivo retira da sociedade o interesse pela solução, enfraquecendo a tutela que o Direito 

confere ao lesado. De outra parte, tempo curto, atropelado, espremido igualmente pode 

comprometer provas, clareza de argumentações e ofender o que de mais valioso se busca: a 

justiça. Logo, o melhor tempo é o tempo ideal, na lição de Sérgio Ferraz.60 

O tempo a impulsionar os atos procedimentais para frente ou para trás é relativo em 

face de cada processo, é único. Daí, o estresse que cria a aceleração ou desaceleração da 

realização dos atos procedimentais deve ser substituído pela razoável ponderação do quanto 

cada processo deve durar; e, para tanto, dois os fatores merecedores de atenção: conhecimento 

do fato, conhecimento da máquina institucional, saber se está suficientemente aparelhada para 

realização da justiça, e paciência, porque, com raras exceções, nenhuma solução justa nasce 

pronta; é construída passo a passo, no aguardo de que o o tempo faça sua parte e amadureça 

ideias, fatos e consciências. 

Adotado e aberto à assinatura na Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direitos Humanos, em San José de Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, e ratificado pelo 

Brasil, em 25 de setembro de 1992, o chamado “Pacto de San José da Costa Rica”, dentre 

várias e preciosas garantias aos direitos fundamentais, consagrou o prazo razoável para que o 

acusado seja ouvido, na apuração de qualquer acusação ou na determinação de seus direitos e 

obrigações (art. 8º).  

Também a Constituição Federal caminhou na mesma trilha com a inclusão do inciso 

LXXVIII no artigo 5º, por força da Emenda Constitucional nº 45, de 2004: “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação.” 

                                                 
59 BARBOSA, Antonio Alberto Alves. Da preclusão processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, 
p.123 apud NASSAR, Elody. Prescrição na administração pública. 2. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 73-74. 
60 FERRAZ, Sérgio. Prazos: Preclusão no processo administrativo. I Seminário de Direito Administrativo, 
Tribunal de Contas do Município do Estado de São Paulo, 2003. Disponível em: 
<http://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/29 a 03_10_03/6sergio_ferraz1.htm>. Acesso em: 25 maio 2009. 



39 
 

Tempo razoável é aquele que não extrapola a normalidade, o bom senso. As Cortes 

de Contas precisam aprimorar-se para que o tempo razoável seja observado em todas as 

situações. Se o tempo razoável é ultrapassado, esvai-se a justiça e a crença na instituição 

julgadora. 

É no confronto com o tempo processual que se divisa seus limites e se depara com a 

preclusão processual. 

O tempo, imanente a todo processo, ganha especial colorido na esfera administrativa, 

porque processo administrativo formado no interior do ente fiscalizado, com desrespeito à 

eficiência, economicidade, celeridade e motivação,  acaba por desenvolver-se, mais tarde, nos 

órgãos de controle e apresentando, não raro, os mesmos problemas. 

A preclusão, aqui chamada temporal, vem colocar um fim ao caminhar processual.  É 

a perda de uma faculdade processual pelo exaurimento do tempo. Possui em si uma 

dicotomia: deixa o passado para trás, impossibilitando seja retomado para o bem ou para o 

mal, e impulsiona o processo para frente em direção ao provimento satisfativo. 

A propósito do tema, além da mencionada preclusão temporal, aponta a doutrina, 

ainda, a preclusão lógica, a consumativa e a pro iudicato. 

Na preclusão consumativa, exercita-se a faculdade processual antes do termo final do 

prazo legalmente previsto para prática do ato, que não poderá ser repetido, seja para 

acréscimo de dados originalmente excluídos, seja para retirada de dados considerados 

inapropriados (art. 245 do Código de Processo Civil). 

Cuida a preclusão lógica da impossibilidade de prática de ato em razão do exercício 

da faculdade processual de outro igualmente admissível (art. 503 e parágrafo único do Código 

de Processo Civil). 

A preclusão temporal é a extinção da faculdade de praticar ato processual em razão 

do transcurso do prazo fixado em lei.  

Por sua vez, a preclusão pro iudicato (ou preclusão de questões) é empregada no 

sentido de reconhecer a impossibilidade de o juiz decidir novamente determinados aspectos 

da lide proposta. Seria a preclusão consumativa voltada à perda da faculdade do próprio juiz. 

A preclusão põe fim aos efeitos jurídicos (materiais e/ou processuais) da norma 

incidente sobre determinado fato. Corresponde à perda do lapso temporal, seu encerramento, 

término. Daí porque a preclusão pode dar-se em ambas as esferas: processual (ex.: arts. 183 e 

473 do CPC) e material (ex.: arts. 445, 446 e 1.194 do CC). A preclusão processual extingue o 

direito processual albergado e a respectiva ação. De outra parte, a preclusão, na esfera 

material, extingue o direito material, a pretensão e a respectiva ação (actio romana).  
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A preclusão processual relaciona-se à inação no curso do processo, judicial ou 

administrativo. A guisa de exemplo, mencione-se o disposto no art. 245 do Código de 

Processo Civil: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 

couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. 

Ultrapassada a fase para exercício da pretensão ou realização de uma ação, veda o 

sistema jurídico o resgate de questões não debatidas a tempo e a hora. É a “perda da 

oportunidade processual”, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello.61 

Quando a preclusão opera na esfera material, extinguindo direito material, pretensão 

e ação de direito material, é chamada caducidade (ex.: prazo para anulação de ato — art. 179 

do Código Civil) e, quando opera na esfera processual, com a extinção do direito processual e 

da ação processual, perempção (art.301, IV do Código de Processo Civil). 

Reza o art. 268, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “se o autor der causa 

por 3 (três) vezes à extinção do processo não poderá intentar nova ação”. A ação aqui é a de 

direito processual, uma vez que a actio romana (ação de direito material) permanece.62 É a 

perempção. 

A perempção não implica a perda da pretensão, do direito material e da ação 

material, apenas extingue a ação processual. Ação perempta é ação morta, mas apenas a ação 

de direito processual, a pretensão e a ação de direito material seguem intactas. 

A perempção, nos termos do Código de Processo Civil, ocorre quando o autor dá 

ensejo a três extinções do processo, sobre a mesma lide, por abandono da causa (art. 268, 

parágrafo único). Via de consequência, em que pese não ocorra a extinção do direito subjetivo 

material, impedido fica o autor de ingressar com nova ação. Admitida, entretanto, possa ser 

arguida em defesa. Perempção é, assim, o fenômeno processual que impede a repetição da 

demanda ao autor que, por três vezes, já deu causa à extinção do processo sem julgamento do 

mérito por abandono (arts. 267, III, e 268, parágrafo único).63 

A preclusão difere da prescrição. Na prescrição há, na lição de Vilson Rodrigues 

Alves, “o apagamento da eficácia da pretensão e da ação; portanto, encobrimento da 

exigibilidade e da compelibilidade, respectivamente, sem jamais efetivar a extinção mesma de 

uma pretensão, e de outra ação”.64 

                                                 
61 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 27. ed. rev. e atual até a Emenda 
Constitucional, 64 de 04.02.2010.  São Paulo: Malheiros, 2010, p. 1055. 
62 Exemplo de ação de direito material, mencione-se art. 1.210, § 1.º, do Código Civil. 
63 ALVES JUNIOR, Francisco. Preclusão. Disponível em: <http://direitonet.com.br>. Acesso em: 12 set. 2008. 
64 ALVES, Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência no novo Código Civil. 4. ed. rev., ampl. e atual. 
Campinas: Servanda, 2008, p. 39. 
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A prescrição encobre a pretensão, não a extingue. Como dito, o sistema normativo 

pode retirar do direito uma ação, mutilando-o, a exemplo da cobrança de dívida de jogo (art. 

814, 1ª parte, do Código Civil), mas a pretensão, ainda neste caso, permanece, tanto assim que 

uma vez aceita a quantia paga voluntariamente pelo devedor, não a pode recobrar. 

Traçando paralelo didático entre os institutos da prescrição, decadência e preclusão, 

que não se confundem, cabe recordar que a decadência se reveste de prazo estabelecido, pela 

norma, para exercício de um direito, sob pena de perecimento. A prescrição refere-se a um 

prazo dentro do qual se pode, eventualmente, ajuizar a ação. Por encobrir a pretensão de ver 

satisfeito um direito violado em juízo, a prescrição reduz, na prática, as possibilidades de o 

titular do direito de ver-se ressarcido. Por fim, quando não praticado um ato, no tempo 

processual devido, ocorre a preclusão.65  

 

 

  

                                                 
65 ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Manual de direito processual civil. 9.ed., rev., atual e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. v. 1, p. 42  



42 
 

3 CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRAZOS 
 

 

O controle dos órgãos governamentais é um dos temas fundamentais do Estado de 

Direito.66 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, já continha, no art. 15, 

o seguinte preceito: “A sociedade tem o direito de pedir conta, a todo agente público, quanto à 

sua administração”. Aí está o significado do controle incidente sobre as atividades da 

Administração Pública, evidenciando que a preocupação com o controle, além de antiga, 

privilegia a participação popular. 

O tema do controle também se liga à questão da visibilidade ou transparência no 

exercício do poder estatal, sobretudo da Administração, inserida no Executivo, hoje o poder 

hegemônico. E relaciona-se em profundidade com o tema da improbidade, pois se os 

mecanismos de controle sobre a Administração se mostrassem mais eficientes, os índices de 

corrupção e de obtenção de vantagens ilícitas seriam menores. 

O nosso ordenamento jurídico é farto no que toca à criação e aprimoramento dos 

sistemas de controle. O Poder Executivo tem suas funções fiscalizadas pelos demais poderes e 

pelo Tribunal de Contas e Ministério Público; o Judiciário, por sua vez, submete-se à 

fiscalização seja da sociedade, seja do Tribunal de Contas, seja do Ministério Público. 

Também o Legislativo sofre igual ingerência e tutela. Cada Poder, por sua vez, submete-se a 

mecanismos de controle interno. Isto sem falar no controle social exercido pela imprensa, 

população, entidades não governamentais e partidos políticos.67 Os institutos que preveem a 

participação popular na atividade administrativa representam a solução mais satisfatória e 

eficiente para promoção dos direitos fundamentais.68  

                                                 
66 “Sabe-se que o Estado de Direito nasceu estruturado sobre os princípios da legalidade, igualdade e separação 
de poderes, todos objetivando assegurar a proteção dos direitos individuais, não apenas nas relações entre 
particulares, mas também entre estes e o Estado. A grande diferença entre o Estado de Direito e o Estado de 
Polícia, que vigorava anteriormente, é exatamente o fato de que, no primeiro, a Administração Pública se 
encontra legalmente condicionada, enquanto, no segundo, ela é legalmente incondicionada”. DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Coisa Julgada. Aplicabilidade das decisões do Tribunal de Contas da União. Revista do 
Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 27, n. 70. out./dez 1996, p.23-36. p. 24. 
67 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Coisa Julgada. Coisa Julgada. Aplicabilidade a decisões do Tribunal de 
Contas da União. Revista do Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 27, n. 70. out./dez 1996,p.23-36,  p. 24. 
68 Sensível à necessidade de ser exercido maior controle ainda sobre os órgãos administrativos, a EC 45/2004, 
que implantou a Reforma do Judiciário, introduziu no texto constitucional dispositivos em que foram criados o 
Conselho Nacional de Justiça (art.103-B) e o Conselho Nacional do Ministério Público (art.130-A), a ambos 
competindo o controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário e do Ministério Público e a função de 
zelar pela observância dos princípios administrativos insculpidos no art. 37, da CF, inclusive quanto à legalidade 
dos atos de suas administrações. No art. 103-B, foi prevista a criação de ouvidorias de justiça, “competentes para 
receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou 
contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça” (§ 7º) e no art. 130-
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A Constituição Federal tratou do tema “participação do usuário”, na Administração 

Pública direta e indireta, em seu art. 37, § 3º, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19/98, estipulando um conjunto mínimo de regras a serem necessariamente observadas com 

a edição da lei que disciplinará a matéria e que deverá se constituir em mais um instrumento 

viabilizador do exercício da cidadania.69 

Essas regras devem garantir, em primeiro lugar, o direito de reclamação do usuário. 

As formas de efetivação do direito à reclamação incluem, precipuamente, a existência de um 

serviço de atendimento ao usuário, de natureza obrigatória, e a avaliação periódica, externa e 

interna, da qualidade dos serviços a ser definida em lei, quer quanto ao período dentro do qual 

deva se realizar, quer quanto às formas de avaliação, desde que sejam internas ao próprio 

serviço e por meio de auditorias externas. 

A competência para dispor sobre as formas de participação dos administrados, em 

cada uma das diversas Administrações Públicas do país, diretas ou indiretas, inclusive a 

modalidade de participação fiscalizadora e controladora, será de cada entidade da Federação, 

em apreço ao princípio da autonomia político-administrativa (art. 18 CF/88). 

 

 

3.1 Conceito, finalidade e tipos 

 

 

O ordenamento jurídico confere a órgãos públicos o dever de correção de atos 

ilegais, de direcionamento e de observância de funções ao atingimento de metas 

governamentais. Tal dever não pode ser renunciado nem recusado, é intrínseco à própria 

essência dos órgãos públicos.  

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é “o poder de fiscalização e correção que sobre 

ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de 

                                                                                                                                                         
A a criação de ouvidorias “para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou 
órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 
Nacional do Ministério Público” (§ 3º). 
69 Preceitua o art. 37, § 3º da CF/98, com a redação dada pela EC nº 19/98: “A Lei disciplinará as formas de 
participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: I - as reclamações 
relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviço de atendimento ao 
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros 
administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a 
disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública”.  
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garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo 

ordenamento jurídico”.70 

A finalidade do controle volta-se a assegurar a transparência dos atos da 

Administração e a observância dos princípios constitucionais. 

“Quando os princípios do Estado de Direito são desobedecidos, principalmente 

quando são desobedecidos impunemente, pode-se dizer que foram os órgãos de controle que 

falharam em sua função institucional”.71  

Existem vários critérios para classificar as modalidades de controle: 

Em relação ao momento do controle, ele pode incidir prévia, concomitante e 

posteriormente à edição do ato. 

1) Prévio (preventivo): é o que antecede à conclusão ou operatividade do ato, como 

requisito para sua eficácia. É um controle preventivo porque visa impedir que seja praticado 

ato ilegal ou contrário ao interesse público. Ex.: art. 49, II, III, XV, XVI, XVII, e 52, III, IV e 

V, da Constituição Federal, quando sujeita à autorização ou aprovação prévia do Congresso 

Nacional ou de uma de suas Casas determinados atos do Poder Executivo.  

2) Concomitante (simultâneo): incide sobre a atuação administrativa desde o 

momento de sua origem, a exemplo do controle de gastos públicos e o acompanhamento da 

execução contratual. 

Considerado o mais eficaz, o controle concomitante recai sobre o procedimento 

evitando riscos inúteis e prejuízos à Administração, administrado e erário. 

É verdade que tal modo de controle depende do avanço da máquina estatal, da 

tecnologia de ponta em matéria de informática e demais meios de comunicação, de forma a 

torná-lo o mais rápido e eficiente possível no combate às irregularidades e desperdícios. 

3) Posterior (subsequente-corretivo): tem por objetivo a revisão dos atos já 

praticados, para corrigi-los, desfazê-los ou apenas confirmá-los. O controle posterior, 

tradicional e ainda muito utilizado, realiza-se após a conclusão do ato praticado ou 

procedimento, a exemplo do registro de admissões de pessoal, das licitações e contratos 

devidamente celebrados e publicados. 

                                                 
70 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 23 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 729. Hely 
Lopes Meirelles destaca que controle: “é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão 
ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro”.  (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo 
brasileiro. Atualizadores Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo, José Emmanuel Burle Filho. 36. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 697). 
71 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Coisa Julgada. Aplicabilidade a decisões do Tribunal de Contas da União. 
Revista do Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 27, n. 70. out./dez 1996, p. 24. 
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 Em que pese possibilitada a indicação dos responsáveis, porque sobejamente 

conhecidos ao longo do procedimento sujeito à verificação, tal modo de controle recebe 

severas críticas de diversos segmentos interessados, por dificultar a recuperação de valores e 

punições.  

Em relação ao tipo de decisão, pode ela originar-se de organismo monocrático ou 

colegiado.  

No tocante à forma de instauração, necessário mencionar o controle de ofício ou 

por provocação. Acionado em cumprimento à ordem legal ou à esfera de competência dos 

entes estatais, o controle de ofício independe de provocação. De modo contrário, o controle de 

provocação somente é acionado por iniciativa do interessado legitimado para tal. 

Quanto aos aspectos, o controle subdivide-se em: de legalidade, de mérito e de 

resultados. 

1) De legalidade: verifica a conformação do ato ou do procedimento administrativo 

com as normas legais que o regem. Pode ser exercido pelos três poderes. 

2) De mérito: cabe à própria Administração e, com limitações, ao Poder Legislativo. 

Visa comprovar a eficiência, resultado, conveniência e oportunidade do ato controlado. 

Compete normalmente à Administração e, (com limitações, em casos expressos na 

Constituição Federal) ao Legislativo. 

3) De resultados, ou eficiência (avaliando a relação custo-benefício da atuação 

administrativa em face de sua destinação e custo social como no controle de economicidade). 

Quanto ao órgão executor o controle divide-se em Administrativo, Legislativo ou 

Parlamentar e Judicial. 

Em relação à esfera de controle, há mencionar, ainda, o interno e o externo. 

Trata o controle interno da estrutura de fiscalização inserida em cada entidade 

pública.  

Não sem razão, a mencionada Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal estabelece 

incumbir à Administração a revogação dos atos inoportunos e inconvenientes e a anulação dos 

atos ilegais. 

Por sua vez, o controle externo encontra-se a cargo do Poder Judiciário, do 

Congresso Nacional, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público, bem como da própria 

sociedade.  

A contínua influência da globalização, o avanço tecnológico e o aperfeiçoamento dos 

recursos humanos alteraram o panorama institucional brasileiro. Assim, a ampliação do 
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controle da gestão dos negócios públicos exercido pelas Cortes de Contas era inevitável.  A 

propósito, pontuou Sérgio Ciquera Rossi:  

 

O principal objetivo do controle exercido pelas Cortes de Contas é assegurar 
que a administração das finanças públicas, independentemente da dinâmica 
político-social, seja realizada dentro dos parâmetros constitucionais da 
legalidade, economicidade e moralidade. Os Tribunais de Contas devem 
estar sempre vigilantes para defender esses postulados, sem perder de vista a 
necessidade de adaptarem-se às novas realidades, acompanhando a evolução 
dos acontecimentos.72 
 

Destes tipos de controle tratar-se-á mais detidamente. 

 

 

3.2 Controle interno 

 

 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, controle administrativo é “o poder de 

fiscalização e correção que a Administração Pública (em sentido amplo) exerce sobre sua 

própria atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante 

provocação”.73 

O controle exercido, pela Administração, sobre seus órgãos é controle interno, 

decorre do poder de autotutela,74 que encontra fundamento, em especial, nos princípios da 

legalidade e da predominância do interesse público.  

 

Com efeito, se a Administração está sujeita à observância da lei e à 
consecução do interesse público, não há por que negar-lhe o controle 
sobre os próprios atos para assegurar a observância daqueles 
princípios, mesmo porque, não o fazendo, se sujeita ao controle pelos 

                                                 
72 ROSSI, Sérgio Ciquera. O controle externo sobre a administração pública. Caderno Fundap, São Paulo, n. 
22, p. 169-174, 2001, p. 169. 
73 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo . 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 730.  
74 Destaca Marçal Justen Filho que “grande parte da teoria das nulidades no direito administrativo foi 
desenvolvida sob a influência não democrática, em que a atuação estatal refletia a vontade suprema do 
governante” Acrescenta que a Súmula 473 do STF refletia essas concepções fragmentárias e incompletas em seu 
enunciado. E que “esse entendimento deve ser adequado à evolução do direito brasileiro, especialmente 
considerando o sistema jurídico instaurado pela Constituição de 1988. As ressalvas à Súmula 473, na passagem 
relativa às nulidades, envolvem dois ângulos [...]. O primeiro é a impossibilidade de modificação das categorias 
de invalidade (nulidade absoluta e nulidade relativa) a uma única. O segundo é o equivocado entendimento de 
que atos nulos não geram direitos.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 365)  
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demais Poderes, aumentando os ônus do Estado na missão de tutela do 
direito.75   

 

Esse controle sobre os próprios atos pode ser exercido: 

a) “ex officio”: quando a autoridade competente constata a ilegalidade de seu próprio 

ato ou de ato de seus subordinados; 

b) provocado: pelos administrados, pela via do direito de petição (direito de petição — art. 5º, 

XXXIII, XXXIV, “a”, CF. 76 Se a Administração ignorar o pleito caberá responsabilidade e, 

dependendo do caso, aplicar-se-á o art. 37, § 6º, da CF ou, se for o caso, art. 5º, LXIX, da 

Constituição) ou por recurso do interessado. 

Pelo controle, a Administração pode anular, revogar ou alterar seus próprios atos e 

punir seus agentes.  

Os artigos 53 e 54, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, dispõem como 

obrigatoriedade para a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vícios, e 

revogá-los, por razões de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.  

 A Administração anula o ato ilegal e revoga o ato legal, mas inoportuno e 

inconveniente. Há, porém, limites à revogação e à invalidação.77 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
75 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo . 23. ed . São Paulo: Atlas, 2010, p. 731.  
76 Art. 5o, XXXIII: “Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
àquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.” 
Art. 5o, XXXIV, a: “São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas; a) o direito de petição 
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.” 
77 Em decisão de 27 de maio de 2004, o Supremo Tribunal Federal considerou que não poderia mais ser revista, 
com fundamento na ilegalidade da admissão, a contratação de empregados pela Infraero ocorrida em 1991 e 
1992, tendo em vista o tempo decorrido (mais de 10 anos) e a presunção de legitimidade do ato de admissão 
quando de sua edição — controvérsia sobre necessidade ou não de concurso público para admissão nas empresas 
públicas e sociedades de economia mista (CF, art. 37, II c/c o art. 173, § 1º). (MS 22.357, rel Min. Gilmar 
Mendes, DJ de 05-11-2004). 
O Supremo Tribunal tem rejeitado a possibilidade de revogação ou anulação de atos administrativos em face da 
infringência do direito ao contraditório e à ampla defesa, ou em razão de decurso de tempo razoável, e tem 
reconhecido e mantido atos concretos a despeito da declaração de inconstitucionalidade de lei que lhes dava base 
legal . MS 24.927/RO, rel. Cezar Peluso, DJ de 25-08-2006; MS 24.268/MG, rel Min. Gilmar Mendes, DJ de 17-
09-2004; RMS 24.699/DF, rel. Eros Grau, DJ de 01-07-2005; RE-ED/PR 351.489, rel. Gilmar Mendes, DJ 09-
06-2006; RE 452.721, rel. Gilmar Mendes, DJ 03-02-2006. 
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3.2.1 Controle de prazos na esfera administrativa 

 

 

Quando do trato dos prazos na seara administrativa, surgem os questionamentos 

pertinentes à sua natureza: prescrição ou decadência? Até quando são revisáveis os atos 

administrativos? Até quando é possível aplicar sanções? 

Como visto, diversas normas albergam prazos de prescrição ou decadência para que 

o administrado requeira a desconstituição de ato. Ainda que esgotado o prazo, não é dado à 

Administração negar revisão do ato impugnado. Aliás, duas, apenas, as exceções, apontadas 

pela doutrina,78 ao dever da Administração de invalidar ato prescrito: quando se trate de ato 

discricionário, e quando a pretensão do administrado depender de ato ou medida prévia por 

parte do próprio administrado impugnante.  

Contudo, consigne-se não ser demais à Administração revisão de ato impugnado, 

ainda que discricionário ou dependente de atuação de terceiros, em atenção ao princípio da 

eficiência e da boa administração. Prazo para impugnar e prazo para invalidar devem 

caminhar paralelamente, na medida em que enquanto houver possibilidade de correção do ato 

pela Administração, tanto melhor assegurar-se prazo ao administrado para eventual 

impugnação.79 

Atribuiu o sistema normativo à Administração Pública o dever-poder80 de revisar 

suas atuações de modo a alterá-las, anulá-las ou corrigi-las nos casos em que a norma 

determina, ou no exercício do poder discricionário, quando a conveniência ou oportunidade 

assim indicarem.  O poder de autotutela consiste em um dos privilégios que o ordenamento 

confere à Administração para bem servir à comunidade, destinatária última do agir 

administrativo. 
                                                 
78 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
456. 
79 “Nesses termos, não há sentido na fixação de um prazo para a impugnação da invalidade, ela deverá examinar 
a impugnação do administrado, ainda que o referido prazo tenha decorrido. Conclui-se o limite temporal para a 
impugnação da validade do ato administrativo pelo administrado confunde-se com o limite temporal para a 
própria Administração examinar essa validade. Enquanto for possível a correção da invalidade do ato pela 
Administração, também será possível ao administrado impugnar a referida invalidade. A partir do momento em 
que a Administração não puder mais corrigir o ato inválido, também não poderá o administrado impugná-lo 
administrativamente.” (MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 457). 
80 “Tendo em vista este caráter de assujeitamento do poder a uma  finalidade instituída no interesse de todos – e 
não da pessoa exercente do poder -, as prerrogativas da Administração não devem ser vistas ou denominadas 
como “poderes” ou como “ poderes-deveres”. Antes se qualificam  e melhor se designam como “ deveres-
poderes”, pois nisto se ressalta sua índole própria e se atrai atenção para o aspecto subordinado do poder em 
relação ao dever, sobressaindo, então, o aspecto finalístico que as informa, do que decorrerão suas inerentes 
limitações.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 27. ed. rev. e atual 
até a Emenda Constitucional, 64 de 04.02.2010.  São Paulo: Malheiros, 2010, p. 72). 
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A deflagração da autotutela pode se dar de ofício pela Administração, como por 

provocação do interessado, titular do direito subjetivo pretensamente ameaçado. 

Para tanto, o sistema normativo coloca mecanismos capazes de acionar a reavaliação 

do próprio procedimento pela Administração.  

Não há dúvidas de que a autotutela administrativa há igualmente de se fazer ponderar 

pelos direitos e garantias individuais de modo que se possa verificar se tais valores enfrentam 

igual peso na área administrativa, especialmente a sancionadora, como na área penal. 

Partindo do princípio de que a prescrição e a preclusão são institutos afetos ao direito 

de ação e, portanto, a potencial e/ou efetiva instauração de processo judicial, parece acertada a 

ideia, defendida por muitos, de que na seara da autotutela administrativa, em que 

desnecessária a provocação do Judiciário, incide a decadência. 

De fato, não se trata do não exercício, pela Administração, de pretensão adjetiva, da 

não propositura de ação em defesa de um direito, mas de pretensão substantiva, porque não 

exercido seu dever-poder de atuar, ou seja, o próprio direito. A Administração reúne em si o 

direito material e a pretensão, sem a necessária intervenção do Judiciário. Tal entendimento 

foi defendido por Weida Zancaner:  

 

[...] no Direito Privado a prescrição basta para garantir a segurança jurídica 
[... mas...] o mesmo não se dá no Direito Público, pois o princípio da 
segurança jurídica só fica resguardado através do instituto da decadência, em 
se tratando de atos inconvalidáveis, devido ao fato da Administração  não 
precisar valer-se da ação, ao contrário do que se passa com os particulares, 
para exercitar o seu poder de invalidar. Logo, o instituto da prescrição não 
seria suficiente para pacificar a situação que advém da matéria objeto deste 
estudo. Tanto é exata esta assertiva que não se concebe a possibilidade de 
interrupção ou suspensão do prazo para a Administração invalidar, 
característica esta da decadência, em oposição à prescrição. 
Assim, muito embora a doutrina tenha utilizado o prazo prescricional como 
forma de sanação dos atos inválidos, este consiste em prazo decadencial 
[...].81 

 

Cabe, ainda, considerar que, ao se utilizar dos critérios, respectivamente, de 

oportunidade e/ou conveniência, ou ao diagnosticar ilegalidades, a Administração, 

respectivamente, pode revogar e/ou invalidar82 seus próprios atos, mas este procedimento 

encontra limites no sistema.83 

                                                 
81 ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 98.  
82  A Administração Pública deve, em princípio, invalidar os atos desconformes com o Direito. Adotou-se, neste 
trabalho, o conceito “invalidar” para desconstituição, pela própria Administração, de seus atos. Já “anulação” 
reservou-se à desconstituição de ato pelo Judiciário, em observância à linha sempre clara e preciosa de Lúcia 
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3.2.1.1 Breve histórico 

 

 

No direito comparado é possível observar como se comporta o dever da 

Administração Pública de anular seus atos administrativos. 

Na Alemanha, a partir do século XX, afirma-se possuir o Estado prerrogativa de 

invalidar seus atos, uma vez respeitados os direitos subjetivos atingidos, como também a boa-

fé e a segurança dos administrados. Tal visão fundamentou, mais tarde, o princípio da 

confiança legítima, propulsor de soluções de conflitos estabelecidos entre Administração e 

administrado.84 

Neste sentido, para Otto Bachoff, o princípio da possibilidade de anulação de atos 

administrativos foi substituído pelo da impossibilidade de anulação, em homenagem à boa-fé 

e à segurança jurídica, devendo-se apenas dar prevalência ao princípio da legalidade sobre o 

da proteção da confiança quando a vantagem for obtida de forma ilícita.85 

                                                                                                                                                         
Valle Figueiredo. (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 9. ed. rev., ampl. e atual. até a 
Emenda Constitucional 56/2007. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 250). 
83 No entender de Miguel Reale: “Se a decretação de nulidade é feita tardiamente, quando a inércia da 
Administração já permitiu se constituíssem situações de fato revestidas de forte aparência de legalidade, a ponto 
de fazer gerar nos espíritos a convicção de sua legitimidade, seria deveras absurdo que, a pretexto da eminência 
do Estado, se concedesse às autoridades um poder-dever indefinido de autotutela. Desde o famoso affaire 
Cachet, é esta a orientação dominante no Direito francês, com os aplausos que adviriam para a segurança das 
relações sociais se houvesse possibilidade de indefinida revisão dos atos administrativos (La Jurisprudence 
Administrative, 1929, v.II, p. 105 e ss.) [...] No concernente ao Direito pátrio, propõe José Frederico Marques, 
critério semelhante, no sentido de poder a Administração anular, de plano, os próprios atos no prazo estatuído 
por lei para a impetração de mandado de segurança, isto é, 120 dias. Em razão, porém, de inexistir no Brasil o 
Contencioso Administrativo, assim como pela diversidade de valor atribuível ao tempo decorrido, em função da 
natureza dos atos anulados, parece-me perigosa qualquer rígida fixação de prazo. Trata-se, com efeito, de 
matéria que deve se conter dentro dos critérios da prudência e da equidade que devem nortear as decisões da 
autoridade administrativa e da Justiça” (Cf. REALE, Miguel. Revogação e anulamento de ato administrativo. 
Rio de Janeiro: Forense, 1968. p. 85-87). 
84 COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileira e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial 
do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n. 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do 
Estado, Salvador, n. 2, abr./jun. 2005. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 21 maio 
2009. 
85 Esclarece Otto Bachof que nenhum outro tema despertou maior interesse do que este, nos anos 50, na doutrina 
e na jurisprudência, para concluir que o princípio da possibilidade de anulação foi substituído pelo da 
impossibilidade de anulação, em homenagem à boa-fé e à segurança jurídica. Informa ainda que a prevalência do 
princípio da legalidade sobre o da proteção da confiança só se dá quando a vantagem é obtida pelo destinatário 
por meios ilícitos por ele utilizados, com culpa sua, ou resulta de procedimento que gera sua responsabilidade. 
Nesses casos não se pode falar em proteção à confiança do favorecido. (Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, 
Verfahrensrechtin der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts, Tübingen 1966, 3. Auflage, v. 1, p. 257 
e ss.; v. 2, 1967, p. 339 e ss., apud MENDES, Gilmar. STF, QOPet (MC) 2900/RS. T2. Rel. Min. Gilmar 
Mendes, j. 27-05-03, v.u., DJ 01/08/03, p. 142).  
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Por outras palavras, no Direito Administrativo germânico há uma cláusula geral que 

prevê a nulidade por vício grave.86 No entanto, faz-se uma subdivisão: quando não houver 

enquadramento de certas situações, aplica-se a cláusula geral e declara-se a inexistência do 

ato. A doutrina alemã utiliza-se da “teoria da evidência”, que serve como um limitador ao 

princípio da confiança.87 Utiliza-se, para tanto, o binômio “evidência” versus “vício grave”, 

para daí enquadrar o ato como nulo — que no Direito francês é chamado de inexistente. 

Como no Direito francês, os atos nulos do Direito alemão compreendem situações 

excepcionais, não havendo prazo decadencial para retirá-los do mundo jurídico. 

O Direito italiano, por sua vez, adotou posição mais cautelosa. Aceitou, sem 

controvérsia, que a Administração teria a faculdade, e não o dever, de anular seus atos ilegais, 

havendo situações relevantes em que o interesse público estaria a recomendar o não exercício 

daquela prerrogativa. Não fixou prazo para anulação de ato, contudo, na aplicação do 

princípio da necessidade de certeza das situações jurídicas, admitiu que não são mais 

anuláveis os atos que, embora inválidos, hajam irradiado seus efeitos por um período de 

tempo razoavelmente longo, ponderável caso a caso e em correlação ao interesse público. 

Na França, o prazo de desconstituição de atos inválidos é o mesmo estabelecido para 

a interposição de recursos, ou seja, 60 dias, excepcionados os atos inexistentes, não sujeitos a 

prazo nenhum, porque não criam direitos subjetivos, sujeitando-se à revogação a qualquer 

tempo.88 Michel Stassinopoulos adianta que no Direito grego vige, igualmente, o princípio 

que inibe a revogação dos atos administrativos que geraram direitos, bem como o que impede 

o anulamento (ele fala, impropriamente, em révocation) dos atos administrativos ilegais desde 

que, na última hipótese, a) tenha transcorrido razoável lapso de tempo desde sua emissão e, b) 

o beneficiário encontre-se em boa-fé, quer dizer, não haja contribuído para a emissão do 

aludido ato com comportamento fraudulento. A definição do que deva entender-se por 

razoável lapso de tempo, dependerá das condições especiais de cada caso.89 

                                                 
86 “É o que dispõe a alínea 1.ª do artigo 44 da Lei de Processo Administrativo: ‘Ein Verwaltungsakt ist nichtig, 
soweit er na einem besonders schwerwiegenden Fehler leided und dies bei verstandiger Wurdigung aller in 
Betracht Kommenden Umstande offenkundig ist’”. (COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança 
jurídica (proteção à confiança) no direito público brasileira e o direito da administração pública de anular seus 
próprios atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n. 
9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, n. 2, abr./jun. 2005. Disponível em: 
<www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 21 maio 2009). 
87 “A doutrina e a jurisprudência germânicas aludem, nessa hipótese, à ‘Teoria da Evidência’, o que significa 
dizer que, sendo manifesto e grave o vício que macula o ato administrativo, não será invocável o princípio da 
proteção à confiança, em razão do qual se mantém o ato administrativo, apesar dos seus defeitos, uma vez 
expirado o prazo para sua invalidação, que é de um ano (parágrafo 48, alínea 4, da Lei de Processo 
Administrativo)”. COUTO E SILVA, Almiro do. Op. cit. 
88 Ibidem. 
89 STASSINOPOULOS, Michel. Traité des Actes Administratifs. Athènes: Librarie Sirey, 1954,  p. 256 e ss.  



52 
 

No Direito Administrativo brasileiro, e também no alienígena, não existe uma 

conceituação única para os atos anuláveis, nulos e inexistentes. 

Os atos anuláveis são aqueles portadores de vícios, de ilegalidades de pequena 

monta, como um vício material, não prejudicial à essência do ato. Os atos nulos conteriam 

vícios mais graves, comprometedores da legalidade como fundamento do Estado de Direito.  

Recorde-se que não há falar em Estado de Direito sem conformá-lo a aspectos 

formais e substanciais. Só há Estado de Direito quando assegurada a observância dos direitos 

e garantias fundamentais; divisão equilibrada de poderes; sistema de freios e contrapesos 

reconhecido e desenvolvido; legalidade dos atos da Administração Pública e proteção da boa-

fé e confiança nos atos administrativos nutrida pelos cidadãos.90 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello há atos nulos, anuláveis e, além deles, os 

chamados inexistentes. Atos nulos seriam aqueles declarados pela própria lei, racionalmente 

impossíveis de convalidação, como os atos de conteúdo ilícito, os praticados com desvio de 

poder, os sem causa ou motivo. Atos passíveis de anulação seriam aqueles declarados pela 

própria lei, e que podem ser refeitos sem vícios, a exemplo dos praticados por autoridade 

incompetente.91 Almiro Couto e Silva conceitua atos nulos aqueles que contenham vícios 

exacerbados, vícios gravíssimos, grosseiros e evidentes, independentemente da hierarquia da 

norma.  

Nesses casos, as invalidades podem ser declaradas ex officio pelos juízes, não se 

sujeitando à decadência ou à prescrição.  

De forma residual, os atos anuláveis seriam os demais atos administrativos viciados 

de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, sujeitando-os à decadência e/ou à prescrição, 

produzindo seus efeitos enquanto não anulados.92 

Observa-se, então, que no Direito brasileiro os doutrinadores e a jurisprudência 

encontram-se muito arraigados ao elemento maculado, ao passo que no direito alienígena há 

uma adequação maior entre a segurança jurídica e a legalidade. Todavia, ponto comum 

encontrado entre os Direitos pátrio e o alienígena é que, quando se trata de um ato anulável 

                                                 
90 COUTO E SILVA, Almiro do. Princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica no 
estado de direito contemporâneo. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 20, n. 84, p. 46-63, out./dez. 1987, 
p.46. 
91 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 27. ed. rev. e atual até a Emenda 
Constitucional, 64 de 04.02.2010.  São Paulo: Malheiros, 2010, p. 478. 
92 COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileira e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial 
do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n. 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do 
Estado, Salvador, n. 2, abr./jun. 2005. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 21 maio 
2009. 
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existe a possibilidade de convalidação, ou, pelo menos, de mantença do ato no mundo 

jurídico. 

Quanto aos atos inexistentes, é importante observar que vários autores não se 

preocupam em conceituá-los, por entenderem tratar-se de atos com vícios de ilegalidades, 

grosseiros ou absurdos, que, apesar de produzirem efeitos no mundo fenomênico, para o 

Direito, enquanto ciência, não existem.  Atos inexistentes são, para Celso Antônio Bandeira 

de Mello, aqueles que se encontram no campo do impossível jurídico, porque radicalmente 

vedados pelo Direito.93 

Para Ricardo Marcondes Martins, o ato administrativo inexistente não é um ato 

administrativo. E acrescenta: 

 

De duas, uma: ou é apenas um fato do mundo fenomênico não previsto no 
suporte fático de qualquer norma jurídica — e, portanto, é um irrelevante 
jurídico; ou é um fato do mundo fenomênico previsto no suporte fático de 
alguma norma jurídica que, com a incidência desta, torna-se fato jurídico. O 
ato administrativo inexistente é, portanto, um fato do mundo natural, ou um 
fato jurídico; jamais uma norma jurídica.94 
 

Para Almiro do Couto e Silva95 seriam aqueles carecedores de elementos essenciais 

exigidos pelo ordenamento jurídico ou ainda por imperativo lógico insuperável. 

Para Sérgio Ferraz, ao contrário do ato inexistente, o ato inválido existe, mas lhe falta 

um requisito material ou substancial que é a conformidade do efeito concreto do ato ao fim 

legalmente perseguido. O destino natural do ato inválido é a desconstituição ou reforma 

quando possível.96 

No trato da matéria, o Direito Contemporâneo busca, a cada dia, a proteção à 

segurança jurídica, e isso de forma direta tem atenuado a distinção entre atos nulos e atos 

                                                 
93 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 27. ed. rev. e atual até a Emenda 
Constitucional, 64 de 04.02.2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 469. 
94 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p.138. 
95 COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileira e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial 
do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n. 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do 
Estado, Salvador, n. 2, abr./jun. 2005. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 21 maio 
2009. 
96 “De regra, até mesmo em homenagem aos valores da segurança e da estabilidade jurídicas, deve-se evitar a 
invalidação do ato administrativo, buscando antes a convalidação (desde que a ela não se contraponham o 
princípio finalístico e o interesse público; e mais: desde que as máculas não se revistam de tal gravidade e monta 
que se apresentem absolutamente inadmissíveis pelo ordenamento jurídico)”. FERRAZ, Sérgio. Extinção dos 
atos administrativos: algumas reflexões. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 231, p. 47-66, 
jan./mar. 2003, p. 49. 
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anuláveis, propiciando a diminuição da gama dos atos nulos, recebendo este rótulo apenas 

aqueles portadores de erro evidente ou grosseiro.97 

“Em nosso direito administrativo, como decorre, inclusive, do parágrafo único do 

artigo 2º da Lei 4.715/65, não se faz distinção entre atos administrativos inexistentes e nulos, 

considerando-se ambos como nulos.” 98 

Uma discussão doutrinária travada no âmbito do Direito Administrativo consistia em 

saber se o ato administrativo eivado de vício de ilegalidade deveria (vinculação) ou poderia 

(discricionariedade) ser declarado ilegal pela própria Administração Pública. 

O Supremo Tribunal Federal firmou, em Sessão Plenária de 03 de dezembro de 1969, 

entendimento sobre a presente discussão. Vivia-se, no Brasil, período ditatorial, no qual 

sequer se ventilava o Estado Democrático de Direito, agasalhado pela Constituição Federal de 

1988. Prescreve a Súmula 473: 

 

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

Ao utilizar no enunciado o termo “pode”, consagrou-se imediatamente na doutrina 

pátria a ideia de que a Administração Pública detinha poder de decidir sobre a anulação, ou 

não, de um ato administrativo eivado de vício de ilegalidade. 

Ocorre que tal entendimento, traduzido pela Súmula 473 do STF, precisou ser 

compatibilizado com a nova ordem constitucional de 1988, a qual, repete-se, consagrou o 

Estado Democrático de Direito, regido por vários princípios que lhe servem de suporte, 

notadamente o da legalidade. Assim, não é possível a permanência, no mundo jurídico, de ato 

que o macule, sob pena de ferir o Estado Democrático de Direito, daí por que aquele “poder” 

de anular passa a ser inicialmente “dever” da Administração Pública. 

Este o entendimento adotado pela Lei federal nº 9.784/1999, em destaque o art. 53: 

 

                                                 
97 Cf. RE 116693/RS, 2.ª Turma, Recurso Extraordinário, Rel.  Min. Carlos Madeira, j.  27.09.1988, DJ 
21.10.1988, p. 27.318. Ementa: Administrativo. Cancelamento de registro de diploma de curso superior em 
virtude da alegada nulidade dos registros acadêmicos do diplomado. Não se tratando de ato nulo, mas anulável, 
por vício de registros acadêmicos, o procedimento da apuração de tais irregularidades deve assentar 
forçosamente sobre o interesse do seu destinatário. Necessidade de sua defesa nesse procedimento. Recurso 
extraordinário não conhecido. 
98 STF, RE 99.936-1-RS, rel. Min. Moreira Alves, DJU 16.09.83. 
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Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de 
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
 Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
§ 1.º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência 
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 
§ 2.º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de 
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse 
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis 
poderão ser convalidados pela própria Administração. 

 
Observe-se, a propósito, o lapso temporal de 30 anos entre a edição da súmula do 

STF e a lei federal do processo administrativo. 

 

 

3.2.1.2 Do prazo para o exercício de controle de validade do ato administrativo 

 

 

Voltada à regulação do processo administrativo, no âmbito federal, a Lei nº 9.784/99 

consigna em seu artigo 54 prazo fundamental: “O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 

contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” 

Instituiu o art. 54 o prazo decadencial para que a Administração Pública possa anular 

seus atos administrativos, e não meramente os efeitos por eles produzidos. Logo, atingido pela 

decadência, permanecerá no mundo jurídico o ato administrativo, com todos os seus efeitos 

(como se válido fosse). 

O que se encontra declinado no art. 54 é regra, e não princípio. Verificados seus 

pressupostos de incidência (transcurso de prazo e boa-fé), caberá à Administração Pública 

apenas a aplicação da regra, não havendo, inicialmente, possibilidades de modulações.  

São atos favoráveis os que ampliam direitos, os que o absolvem de uma sanção ou 

não lhe imponham obrigações.99 

Cabe consignar tratar-se realmente de decadência, medida exata para exercício de 

direito potestativo,100 pela Administração, destinado à desconstituição de atos. Bem de ver 

                                                 
99 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
467. 
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não ser incomum, no trato de prazos, a utilização, pelo legislador, dos institutos da decadência 

e da prescrição dissociados de seus significados técnicos.  

Na esfera federal, vale o prazo decadencial lá consignado de 5 (cinco) anos. Tal 

prazo, entretanto, pode variar em função da autonomia federativa. Assim, a título de exemplo, 

no Estado de São Paulo fixou-se prazo de 10 (dez) anos para anulação de ato pela 

Administração, muito embora o dispositivo paulista (art.10, I, da Lei nº 10.177/98) amplie o 

leque de possibilidades de anulação ao não excluir, como faz a lei federal, os atos de efeitos 

desfavoráveis, ou seja, aqueles que restringem direitos, os que aplicam sanções ou que 

imponham obrigações, e os praticados com má-fé (favoráveis ou desfavoráveis). 

Como visto, o artigo 54 volta-se à fixação de prazo para anulação de atos de que 

decorram efeitos favoráveis, e desde que praticados com boa-fé. Ademais, impõem-se o prazo 

de 5 (cinco) anos, como regra geral, em face da adoção de tal prazo por várias leis federais e 

nacionais101 (regra subsidiária), aos procedimentos administrativos, além de reiteradamente 

aceito e aplicado pela jurisprudência, a exemplo do decidido pelo Superior Tribunal de 

Justiça.102  

                                                                                                                                                         
100 Assinala Almiro do Couto e Silva: “Entre esses direitos potestativos, ou formativos, da espécie dos 
formativos extintivos, está o de pleitear a decretação de invalidade dos atos jurídicos ou o de pronunciar-lhes 
diretamente a invalidade, como acontece no exercício de autotutela administrativa. Os direitos formativos não 
têm pretensão e a eles igualmente não corresponde, no lado passivo da relação jurídica, qualquer dever jurídico. 
Quem esteja no lado passivo fica, porém, sujeito ou exposto a que, pelo exercício do direito formativo seja 
gerador, modificativo ou extintivo. No que concerne especificamente ao direito formativo à invalidação de ato 
jurídico não é diferente. A Administração Pública, quando lhe cabe esse direito relativamente aos seus atos 
administrativos, não tem qualquer pretensão quanto ao destinatário daqueles atos. Este, o destinatário, entretanto, 
fica meramente sujeito ou exposto a que a Administração Pública postule a invalidação perante o Poder 
Judiciário ou que ela própria realize a anulação, no exercício da autotutela administrativa.” COUTO E SILVA, 
Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público brasileira e o direito da 
administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da Lei do 
Processo Administrativo da União (Lei n. 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, n. 2, 
abr./jun. 2005. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 21 maio 2009; FRANÇA, Vladimir 
da Rocha. Invalidação administrativa na Lei Federal nº 9.784/1999, Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n.12, 
mar. 2002. Disponível em: <www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 15 out. 2008. 
101 Dessa feita, é comum a citação da prescrição quinquenal, em virtude desta encontrar-se presente em muitos 
dispositivos que tratam da matéria, senão vejamos:  

•  Este é o prazo prescricional para propositura de ações populares contra atos lesivos ao patrimônio público, 
conforme dispõe o art. 21 da lei n.º 4.717, de 19.06.65;  

•  da mesma forma, este também é o prazo prescricional de dívidas passivas da Fazenda Pública (Dec. nº 
20.910, de 06.01.32, art. 10; e Dec.-lei nº 4.597, de 19.08.42, art. 2º);  

•  por sua vez, este é o prazo em que prescreve a ação correspondente ao direito de pleitear a restituição de 
tributos pagos indevidamente (Código Tributário Nacional, art. 168 e 174);  

•  e ainda é o prazo para a Administração anular seus atos inválidos dos quais hajam decorrido efeitos 
favoráveis ao administrado, salvo comprovada má-fé, consoante art. 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 99, 
disciplinadora do processo administrativo.  
102 STJ, Resp n. 628.524-RS, 5ª Turma, v.u., em 23/6/04. 
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Pergunta-se: qual será, então, o prazo para invalidação de atos de que decorram 

efeitos favoráveis, mas praticados com má fé, e os desfavoráveis ao administrado, praticados 

com boa e com má fé?  

Primeiramente, sem adentrarmos ao exame dos fundamentos das correntes 

doutrinárias que se digladiam a respeito de quem estaria de má fé nos termos da lei: a 

Administração ou o administrado,103 há consignar o perfeito alinhamento com aqueles que 

sustentam que a norma não distingue se a má-fé seria por parte da Administração ou do 

administrado. Provável não concebesse o legislador a possibilidade de uso de má-fé por parte 

da Administração. Entretanto, forçoso reconhecer: a realidade atual é outra. Há, pois, 

conceber pertinente a exceção da norma dirigida a ambas as partes: Administração e 

administrado.104 De fato, não é incomum, especialmente na fiscalização de atos 

administrativos, que Administração e Cortes de Contas se deparem com procedimentos 

impulsionados pela má fé de administradores e administrados, de sorte que possível se afaste 

prazo decadencial, em face de indícios de má fé. Trazendo luzes ao tema, salientou Almiro 

Couto e Silva:  

 

A boa-fé a que alude o preceito quer significar que o destinatário não tenha 
contribuído, com sua conduta, para a prática do ato administrativo ilegal. A 
doutrina alemã, neste ponto, fala numa “área de responsabilidade” 
(Verantwortungsbereich) do destinatário. Seria incoerente proteger a 
confiança de alguém que, intencionalmente, mediante dolo, coação ou 
suborno, ou mesmo por haver fornecido dados importantes falsos, inexatos 
ou incompletos, determinou ou influiu na edição de ato administrativo em 
seu próprio benefício.105 

 

A boa-fé exigida na lei brasileira reza não tenha o destinatário contribuído 

intencionalmente com sua conduta para a prática do ato administrativo ilegal (área de 

responsabilidade do destinatário — doutrina alemã), uma vez incoerente a proteção de alguém 

que tenha ajudado na prática do ato ilegal. Neste sentido, recorde-se o art. 54 da Lei federal nº 

9.784, de 29.01.1999, reguladora do processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal: 
                                                 
103 COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileira e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial 
do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n. 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do 
Estado, Salvador, n. 2, abr./jun. 2005. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 21. Maio. 
2009; FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação administrativa na Lei Federal nº 9.784/1999, Revista Diálogo 
Jurídico, Salvador, n.12, mar. 2002. Disponível em: <www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 15 out. 2008. 
104 FREITAS, Juarez. O Controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p.268; MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 468. 
105 COUTO E SILVA, Almiro do. Op. cit. 
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Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
 

No Direito alemão, o conhecimento da ilegalidade do ato pelo destinatário, ou 

desconhecimento por negligência, resulta excludente do princípio da segurança jurídica ou, 

como conhecido internacionalmente, princípio da confiança legítima. Ora, só é legítimo o que 

se funda na justiça, no autêntico, na inocência, daí a necessária proteção do Estado a uma 

situação merecedora de amparo.106 

A doutrina brasileira, entretanto, na linha de Almiro do Couto e Silva, entende que o 

conhecimento do administrado da ilegalidade não exclui a aplicação do prazo decadencial, 

uma vez que a proteção da confiança é um resultado da presunção de legalidade dos atos 

administrativos, independentemente do conhecimento do administrado. 

 

Desde logo não se pode esquecer que a proteção da confiança do 
destinatário, no tocante aos atos administrativos, resulta da presunção de 
legalidade de que esses atos gozam. É a Administração Pública que tem o 
dever de exarar atos administrativos que estejam em plena conformidade 
com as leis e com a Constituição.107 

 

Acertada essa afirmação. Contudo, mister considerar que o princípio da segurança 

jurídica alberga duas vertentes: não só a presunção de que goza a Administração de que seus 

atos são legítimos e que se destinam a proteger os respectivos destinatários, como os próprios 

destinatários devem nutrir a crença de que se encontram protegidos pelos atos e pela 

presunção de boa-fé porque legítimos merecedores deles. A relação Administração-

administrado é, pois, uma relação ambivalente.  

                                                 
106 Recorde-se trecho de Acórdão do Supremo Tribunal Federal (MS 22357/DF, rel. Gilmar Mendes), citado por 
Almiro Couto e Silva: “Vale trazer passagem de estudo do professor Miguel Reale sobre a revisão dos atos 
administrativos: ‘Não é admissível, por exemplo, que nomeado irregularmente um servidor público, visto 
carecer, na época, de um dos requisitos complementares exigidos por lei, possa a Administração anular seu ato, 
anos e anos volvidos, quando já constituída uma situação merecedora de amparo e, mais do que isso, quando  a 
prática e a experiência pode, ter compensado a lacuna originária. Não me refiro, é claro, a requisitos essenciais, 
que o tempo não logra por si só convalescer – como seria, por exemplo, a falta de diploma para ocupar cargo 
reservado a médico – mas a exigências outras que, tomadas no seu rigorismo formal, determinariam a nulidade 
do ato”. (COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito 
público brasileira e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo 
decadencial do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n. 9.784/99). Revista Eletrônica de 
Direito do Estado, Salvador, n. 2, abr./jun. 2005, p.1-48, p.14. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br>. 
Acesso em: 21 maio 2009). 
107 Ibidem. 
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Após arrolar os elementos formadores de uma sociedade de riscos (ambivalência, 

insegurança, procura de novos princípios e redesenho do relacionamento entre Estado e 

sociedade), Ricardo Lobo Torres ressalta: 

 

Da ambivalência do caráter paradoxal da sociedade de risco decorre a 
modificação do próprio conceito de segurança, em crescente contraste com o 
de insegurança. A ideia de segurança jurídica, prevalecente no Estado 
Liberal Clássico, que tinha por objetivo a proteção dos direitos individuais 
do cidadão, começa a ser contrabalançada no Estado de Bem-Estar Social 
com a de segurança social (rectius: seguridade social) e culmina, no Estado 
Subsidiário, com a de seguro social e de prevenção. Os riscos e a 
insegurança da sociedade hodierna não podem ser eliminados, mas devem 
ser aliviados por mecanismos de segurança social, econômica e ambiental. 
Da mesma forma que a sociedade tem a prevalência sobre o Estado, na 
cadeia de subsidiariedade referente aos direitos, também passa a tê-la no que 
concerne aos deveres; sucede que o cumprimento dos deveres também é 
moral, e não só jurídico, do que resulta que o Estado não pode impô-los. 
Todos os grandes riscos da atualidade (v.g. Aids, destruição do meio 
ambiente, drogas, terrorismo etc.) seriam facilmente controlados se a própria 
sociedade resolvesse evitá-los; como esse dever moral não é assumido, o 
Estado não o pode criar por lei sob pena de ofender a liberdade do cidadão. 
Aí está o grande paradoxo do direito fundamental à segurança jurídica no 
Estado da Sociedade de Risco.108 

 

Assim e em princípio, atos de má-fé praticados pela Administração afastam qualquer 

prazo para invalidação do ato. Entretanto, tal regra geral, ou seja, ausência de prazo 

decadencial para correção do ato cede passo a outra, a da estabilização jurídica, princípio 

geral de direito, bem como à própria determinação constitucional inserta no artigo 37, § 5 º, 

primeira parte, da Constituição Federal. Não será, pois, de estranhar que ocorram prescrições 

administrativas sob vários aspectos, quer quanto às pretensões de interessados em face da 

Administração, quer quanto às desta em face de administrados. Assim é especialmente em 

relação aos ilícitos administrativos. Se a Administração não toma providências à sua apuração 

e à responsabilização do agente, a sua inércia gera a perda do seu ius persequendi . É o 

princípio que consta do art. 37, § 5º, que dispõe: “A lei estabelecerá os prazos de prescrição 

para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, 

ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. 

Trazendo novas luzes ao tema, após arrolar correntes doutrinárias a respeito do prazo 

decadencial de controle dos atos federais praticados com má fé — a) não fixação de prazo 

                                                 
108 TORRES, Ricardo Lobo. A segurança jurídica e as limitações constitucionais ao poder de tributar. REDE - 
Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, n. 4, out./dez. 2005. Disponível em < 
http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-4-OUTUBRO-2005-RICARDO%20TORRES.PDF>. Acesso em 
24 maio 2009. 
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decadencial para tais casos; b) aplicação do prazo prescricional maior, previsto no Código 

Civil 2002 (art. 205 — 10 anos); c) aplicação do prazo de 5 (cinco) anos, corrido a partir da 

ciência da fraude e não da publicidade do ato ; d) inconstitucionalidade de cláusula excludente 

dos atos praticados com má fé, logo inaplicável; “o exame da validade decai no prazo de 5 

(cinco) anos contados da publicidade do ato, da mesma forma que os atos praticados com boa-

fé” — Ricardo Marcondes Martins conclui pela adoção do prazo maior previsto na legislação, 

em nome da estabilização das relações.109  

Invoca as seguintes razões: se o legislador quisesse abranger atos praticados com boa 

ou má fé, teria fixado prazo decadencial único, sem exceção, a concluir que se fixado prazo 

decadencial de 5 (cinco) anos para anulação dos atos em face da boa fé , os de má fé , por 

consequência, deverão estar sujeitos a prazo diverso. Ademais, não havendo, no Direito 

Administrativo e no Direito Público, regra expressa a respeito do limite temporal de 

apreciação de atos que não gerem efeitos favoráveis ao administrado, recorre à lição de 

Michel Stassinopoulos para aplicar à hipótese a regra consignada no art. 205 do Código Civil, 

não como Direito análogo, mas como Direito próprio, “pois decorrente da concretização do 

princípio vigente de Direito Público, da estabilização das relações jurídicas.” 

Tal ilação acaba por se aproximar do prazo adotado pelo Estado de São Paulo, por 

força do art. 10, inciso I, da Lei estadual nº 10.177/98. Nesse caso, estabeleceu-se prazo 

genérico de 10 (dez) anos para invalidação de atos com ou sem má fé. 

Para os casos em que Estados e Municípios não possuam norma a respeito de prazos 

para invalidação de atos pelas respectivas Administrações, duas as situações que se 

apresentam: 

1) Nos casos de boa fé, obviamente de ambas as partes, administrador e administrado, 

aplica-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos — regra geral subsidiária extraída das 

demais normas federais e nacionais, uma vez encontrada em bom número de normas 

de Direito Público.110 Observe-se, entretanto, que tal prazo, a toda evidência, pode ser 

                                                 
109 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
470.  
110  A respeito, consulte-se STJ, Resp n.628.524-RS, de seguinte ementa: “ Administrativo. Servidor público. 
Solteira maior de 21 anos. Dependência. Assistência médico-hospitalar. Inércia da Administração. Decadência 
Administrativa. 
1. Não pode o administrado ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de 
desestabilizar um dos pilares mestres do Estado Democrático de Direito, qual seja, o princípio da segurança das 
relações jurídicas. Assim, no ordenamento jurídico brasileiro, a prescritibilidade é a regra, e a imprescritibilidade 
exceção. 
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alargado ou reduzido pelo legislador. Neste caso, recomenda-se cautela na escolha da 

hipótese de encurtamento de prazo, haja vista necessário tempo não só ao exame como 

à eventual invalidação e consequente correção do ato impugnado; 

2) Nos casos de má fé, seja da parte do administrador seja da parte do administrado, 

afastado está o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, recomendável adotar-se o prazo 

maior de 10 (dez) anos, a teor do disposto no artigo 205 do Código Civil, observando-

se que tal prazo ainda não é o ideal para a  concretização do princípio vigente de 

Direito Público, o da segurança jurídica. De fato, por força da própria legislação 

consagradora do devido processo legal, os processos de apuração de atos irregulares e 

prejudiciais ao erário duram, não raro, muito mais que escassos 10 (dez) anos para 

chegarem a termo e apurarem as devidas responsabilidades.  

A par de conferir o sistema normativo à Administração Pública o dever-poder de 

revisar suas atuações de modo a alterá-las, anulá-las ou corrigi-las nos casos em que a norma 

determina, ou no exercício do poder discricionário, quando a conveniência ou oportunidade 

assim indicarem, também a dotou de meios de ressarcir-se quando economicamente lesada. 

 

 

3.3. Controle externo 

 

 

São os direitos fundamentais que cumprem a função de defesa dos cidadãos por um 

duplo aspecto: além de constituírem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência 

negativa para os poderes públicos, proibindo ingerências destes na esfera jurídica individual, 

implicam, num plano jurídico subjetivo, o poder de exercer positivamente direitos 

fundamentais (liberdade positiva). 

Aliás, a própria ideia de liberdade pública, tradicionalmente admitida como respeito 

aos direitos individuais, não é mais vista como aquela alheia aos demais direitos e não 

resultante da própria ingerência do Estado na vida do cidadão. Daí recordar Fernando Dias 

Menezes de Almeida liberdades públicas como 

 

                                                                                                                                                         
2. Na ausência de lei estadual específica, a Administração Pública Estadual poderá rever seus próprios atos, 
quando viciados, desde que observado o prazo decadencial de cinco anos. Aplicação analógica da lei nº 
9.784/99.” 
Consulte-se, ainda: STJ, Resp 515.225/RS, 5. Turma; MS n.6.566/DF; Resp 219.883/SP entre outros. 
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a expressão pela qual o constitucionalismo, desenvolvido desde fins do 
século XVIII, refere-se aos direitos reconhecidos dos indivíduos, conferindo-
lhes uma esfera de ação livre da ingerência do Estado e dos outros 
indivíduos. 
Como a doutrina convencionou dizer trata-se de uma primeira “geração”  dos 
direitos fundamentais; a qual posteriormente se somaram direitos 
econômicos e sociais — que importam poderes de exigir prestações estatais 
— e direitos ditos de solidariedade ou de fraternidade, de natureza difusa, 
que atingem a humanidade como um todo.111 

 

Esta assertiva permite inferir que, há séculos, a humanidade percebeu a necessidade 

de se conscientizar quanto aos seus direitos e de dividir o poder político em funções, como 

forma de exigir prestações estatais e de vê-las, adequadamente, controladas.  

Neste teor de ideias, a Constituição Federal de 1988 mostrou-se inovadora. Além de 

aprimorar os mecanismos de controle dos atos administrativos, incentivou a cidadania 

fiscalizadora (artigo 31, § 3º), no dizer de Sérgio Ferraz.112 Voltada ao fortalecimento dos 

direitos e garantias individuais, procurou aprimorar os mecanismos de controle, as estruturas 

de poder, a par do aclaramento das ações de defesa dos direitos individuais e coletivos (stricto 

e lato sensu), abrilhantando o Regime Democrático e perenizando o exercício da cidadania.113  

Visou, ademais, conter os desvarios e desmandos na Administração Pública e, para 

tanto, dedicou especial atenção aos Princípios Fundamentais, Republicano e Federativo, aos 

vetores arrolados no Capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, aos 

concernentes à Administração Pública, à Ordem Econômica e Financeira e à Ordem Social, 

objetivando, assim, construir uma sociedade justa, pluralista e participativa.  

Era, pois, inevitável que o Estado sofresse condicionamentos de modo a amoldar-se à 

nova vestimenta alinhavada pelo legislador constitucional: o de guardião do bem comum, a 

serviço do povo e para povo. A respeito da nova roupagem estatal, assinalou Dinorá Adelaide 

Musetti Grotti:  

 

Redefinindo o papel do Estado, fez-se necessário definir também o papel da 
Administração Pública, adotando-se oito princípios básicos como estratégias 
predominantes: desburocratização, com a finalidade de dinamizar e 

                                                 
111 ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Liberdades públicas de ação coletiva. A posição do Supremo 
Tribunal Federal analisada à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos. In: AMARAL JUNIOR, 
Alberto do. JUBILUT, Liliana Lyra. STF e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: 
Quartier Latin do Brasil, outono de 2009, p.190-209, p.190-191. 
112 FERRAZ, Sérgio. Extinção dos atos administrativos: algumas reflexões. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, n. 231, p. 47-66, jan./mar. 2003, p. 57. 
113 Adotado aqui o conceito mais amplo possível, não só o relativo aos cidadãos no gozo dos direitos políticos, 
no abalizado entendimento de José Afonso da Silva (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 
positivo. 33. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 57, de 18.12.2008. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 
382).  
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simplificar o funcionamento da Administração, descentralização, 
transparência, accountability, ética, profissionalismo, competitividade e 
enfoque no cidadão. No plano da cidadania, propagam-se os direitos 
difusos, caracterizados pela pluralidade indeterminada de seus titulares e 
pela indivisibilidade de seu objeto, nesses se incluindo a proteção ao 
consumidor.114  

 

Daí a criação de mecanismos de controle e aprimoramento dos existentes na busca da 

garantia da legitimidade115 e eficácia da fiscalização do patrimônio comum. Necessário, 

então, que o poder detivesse o poder desalinhado com os objetivos para os quais se voltara: os 

do bem comum.  

Desde que o Estado optou por transformar a vida econômica e social é que se vai 

diagnosticar profundo alargamento e intensificação de suas ações. 

O controle dos atos de gestão aprimora-se na medida em que se aprimora a 

Democracia. Se os atos de gestão voltam-se aos interesses de todos, Democracia e controle 

devem seguir lado a lado, em uma relação de coexistência necessária. 

Controle democrático é, antes de tudo, o controle consagrador dos direitos 

fundamentais. 

A maturidade do Estado Democrático brasileiro, consagrado na Constituição Federal, 

encontra plenitude no aprimoramento e transparência do processo de representação e 

participação popular. 

“Essa relação entre democracia e o controle da administração é a afirmação de que a 

administração não deve ser apenas a expressão democrática de conquistas, mas a sua 

efetividade.”116 

Lutas, movimentos democráticos e o desenvolvimento dos meios eletrônicos de 

comunicação estimularam o Estado a desempenhar novo papel: o de fomentador e garantidor 

de direitos e deveres. Daí o papel fundamental do controle porque fiscalizador da 

Administração Pública no planejamento e alcance de metas governamentais.  

                                                 
114 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. As agências reguladoras. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 
e Econômico, Salvador, n. 6, maio/jul. 2006. Disponível em: <direitodoestado.com.br>. Acesso em: 12 fev. 
2009, p. 2.  
115 O art. 70 da Constituição Federal, ao disciplinar a respeito do controle econômico, financeiro e operacional da 
Administração, a par do princípio da legalidade, menciona o da legitimidade, cujo conteúdo substancial vai além 
da legalidade para abarcar a própria justiça. “O conceito da legalidade ou ilegitimidade do ato administrativo não 
se restringe somente à violação frontal da lei. Abrange, também, o abuso, por excesso ou desvio de poder ou 
relegação dos princípios gerais do direito.”(Agravo de Instrumento 325-PE, TRF da 5ª Região, Rel.Des. Fed. 
Francisco Falcão, DJU 25.05.90). 
116  SCLIAR, Wremyr. Democracia e o indispensável controle da administração. Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro. N. 44, maio 2010, ano XXVII, p.15-43, p.26 
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Controlar constitui, na fiscalização, equalização de oportunidades no alcance dos 

objetivos predefinidos e gerenciamento de riscos, observado aí o binômio 

probabilidade/impacto do evento.117 Visa à persecução da atuação do administrador público, 

sob a égide dos princípios constitucionais arrolados nos arts. 37 e 70, caput, da Constituição 

Federal e demais princípios afins.  

O legislador constitucional privilegiou, assim, a cidadania, possibilitando aos 

cidadãos exercerem igualmente o controle, tornando-os responsáveis pela coisa pública e 

agentes controladores da moralidade administrativa. 

Uma das formas tradicionais de controle social é a eleição. Por meio dela, o povo 

elege seus representantes para que em seu nome decidam seu destino.  

 “Os representates do povo apenas recebem um mandato — que é instransferível — e 

devem realizar o exercício da função sempre em nome e no interesse do povo; jamais em 

nome ou interesse próprio.”118 

Originariamente, instaura-se uma Assembleia Constituinte de modo a alterar o modo 

e forma de ser da sociedade. Surge, no dizer de Ferdinand Lassalle, a chamada constituição 

real ou social, formada pela soma dos fatores reais do poder que prevalecem num dado 

momento histórico. E acrescentava: “As Constituições escritas formalizadas num documento 

não terão valor, nem serão duráveis se não forem a expressão fidedigna dos fatores do poder. 

Uma constituição política, elaborada em desacordo com esses fatores seria um corpo sem 

alma, mera folha de papel.”119  

Pela eleição, dar-se-á atendimento às necessidades do povo, implantando-se, em 

consequência, novos rumos na vida política, social, econômica, dando a todos amplitude 

jurídica de solução.  

A Constituição, uma vez outorgada ou promulgada, fixa as regras sob as quais 

efetuar-se-ão as eleições.  

Em razão desse evento, grande parte da população é chamada a votar visando à 

escolha dos supostos melhores candidatos. Esta uma das características do governo 

republicano: o exercício de funções, pelos representantes eleitos pelo povo, com lisura e 

transparência. 
                                                 
117 AKUTSU, Luiz. Definição de indicadores e fortalecimento das auditorias de resultado no âmbito dos 
Tribunais de Contas. IX Seminário Nacional da Educação: Avaliação da qualidade dos gastos e criação de 
indicadores de desempenho, p. 9. Disponível em: 
<www.tcm.sp.gov.br/legislação/doutrina/IXSeminarioEducação/09-08%20luiz%20Akutsu.pdf>. Acesso em: 25 
jun. 2010 
118 PORTA, Marcos de Lima. A noção jurídica da República. Revista de Direito Constitucional e 
Internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 8, n. 32, jul./set. de 2000, p.114-153, p.148. 
119 LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição Política? São Paulo: Global, 1987, p. 19.  
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Recorde-se, a respeito, Marcos de Lima Porta:  

 

Estes representantes recebem o mandato por um determinado período e, a 
partir daí estão legitimados a exercerem suas funções com fidelidade. A 
vontade popular somente pode ser inserida na lei quando os representantes 
que possuem legitimidade  tenham sido, de fato, eleitos pelo povo, posto que 
exercem em nome deles o mandato popular.120 
 

A eleição é opção política do cidadão, que assim participa da escolha dos que 

exercitarão o poder. A eleição também é meio de controle da Administração, razão pela qual 

deve ser procedida com responsabilidade.  

De outra parte, a imprensa tem sido, principalmente nos tempos atuais, instrumento 

eficaz de controle da probidade administrativa. Embora sujeita a erros, a imprensa (imparcial 

e responsável) tem servido de instrumento de fiscalização da Administração Pública, pois 

além da análise dos aspectos econômicos, sociais, jurídicos tem ela se atido à avaliação do 

comportamento do administrador público. Reclama e incita o povo quando há desvios 

comportamentais e cobra dos órgãos competentes quando da prática de atos viciados.  

Requisito fundamental da Administração Pública é a obediência aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (artigo 37 da Constituição Federal). Em 

consequência, a imprensa livre e honesta exerce fundamental controle sobre a Administração.  

Cabe lembrar, por oportuno, a possibilidade de denúncia perante os Tribunais de 

Contas de qualquer irregularidade ou ilegalidade de que se tenha notícia, nos termos do 

disposto no parágrafo 2º, do artigo 74 da Constituição Federal. 

Diversas pesquisas realizadas entre setores da sociedade apontam sistematicamente a 

corrupção121 como um dos maiores males que assola o País. Não sem razão, a frequência e as 

dimensões com que a corrupção se projeta, das pequenas facilidades aos grandes escândalos, 

refletem, no geral, o baixo teor de moralidade do menor ao mais alto servidor público, 

incluída aí a elite dirigente. Embora dela deva partir o exemplo, isto não tem ocorrido, razão 

pela qual o mal se tem alastrado às hierarquias inferiores até o campo mais modesto do 

funcionalismo, o chamado de rotina, através das negociações decorrentes do tão famigerado 

tráfico de influência.  

                                                 
120 PORTA, Marcos de Lima. A noção jurídica da República. Revista de Direito Constitucional e 
Internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 8, n.32, jul./set. 2000, p.114-153, p. 147. 
121 “Corrupção” advém do vocábulo latino “corruptione” e significa suborno. Contudo, necessário consignar a 
adoção do entendimento político-administrativo que associa o termo à preterição de interesses públicos em 
benefício dos privados ou individuais. 



66 
 

Assim, e a título de exemplo, retirado da prática cotidiana no manuseio de contratos 

administrativos, a corrupção estende-se, desde o responsável pela contratação de determinado 

equipamento, extremamente comum no mercado, com inexigibilidade licitatória, ao servidor 

técnico que, no último escalão do poder, descreve o equipamento com excessivas 

particularidades a ponto de fazê-lo passar por incomum. Este mal não é somente 

diagnosticado no Brasil. Em verdade, nos países chamados de primeiro mundo, casos de 

corrupção na gestão do patrimônio estatal ocorrem invariavelmente. No entanto, mister 

reconhecer que, para tal, detêm eles uma gama jurídica de sanções consideráveis e graves, o 

que possibilita, por vezes, queda de líderes governamentais, prisões e humilhação pública.  

Como apontado, múltiplas são as vias para o enriquecimento à custa do patrimônio 

público por parte de servidores, dos entes governamentais e afins, e de terceiros com eles 

envolvidos. Aí estão os casos notórios, ruidosamente notórios, de pessoas, empresas e 

presidentes favorecidos com as facilidades, quase ilimitadas, do crédito oficial.  

Mas não somente o desfrute do poder pelos dirigentes conduz a abusos, avilta a 

omissão ou o comodismo que alimenta o hábito da propina e o tráfico de influências. Tal 

situação, salvo honrosas exceções, é corriqueira nos cartórios e escrivanias de todo país. 

Daí a necessidade de ser enfrentada a prática da corrupção. Para tanto, além dos 

instrumentos preventivos e pedagógicos, necessária a aplicação, com firmeza, das sanções 

estipuladas nas respectivas leis orgânicas dos Tribunais de Contas do Brasil.  

Por outro lado, impõe-se aprimorar os instrumentos existentes para a contenção e 

repressão de irregularidades.  

Miguel Seabra Fagundes, relembrando as lições de Robert Catherine e Guy Thuillier, 

em estudo sobre a moral do administrador, grafava: o progresso das instituições não pode 

deixar de ligar-se à virtude individual dos seus promotores e dos seus representantes, sendo a 

qualidade da “classe política, participando diretamente do poder, aconselhando-o ou 

controlando-o, que tecerá a qualidade moral da política dos Estados e das Nações.”122  

Reserva a Constituição Federal a função do controle externo da Administração 

Pública ao Poder Judiciário, ao Congresso Nacional,  e aos  Tribunais de Contas. 

 

 

 

 

                                                 
122 SEABRA FAGUNDES, Miguel de. Instrumentos institucionais de combate à corrupção. Revista Forense, 
Rio de Janeiro, v.294, p. 3-5, abr./jun. 1986, p. 4. 
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3.3.1 Controle dos Atos Administrativos e seus prazos pelo Judiciário 

 

 

Administração, administrados e Ministério Público encontram-se legitimados para 

provocarem o Judiciário para que apure possível irregularidade do ato administrativo, corrija-

a e condene os responsáveis por prejuízos causados. Daí a necessária análise das ações 

voltadas à correção jurisdicional dos atos administrativos. 

 

 

3.3.1.1 Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09) 

 

 

Estabelece o inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal: “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus 

ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente da pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público”.  

O Mandado de Segurança volta-se, portanto, à proteção do direito individual e 

coletivo (art. 5º, inciso LXX). Ato ou fato constritivo, incontroverso, praticado por 

autoridade, enseja o remédio constitucional.  

A partir de 07 de agosto de 2.009, o Mandado de Segurança passou a ser regulado 

pela Lei nº 12.016, que, em seu art. 29, revogou expressamente as Leis nº 1.533, de 31 de 

dezembro de 1951, nº 4.166, de 4 de dezembro de 1962, nº 4.348, de 26 de junho de 1964, nº 

5.021, de 9 de junho de 1966; o art. 3º da Lei nº 6.014, de 27 de dezembro de 1973, o art. 1º 

da Lei nº 6.071, de 3 de julho de 1974, o art. 12 da Lei nº 6.978, de 19 de janeiro de 1982, e o 

art. 2º da Lei nº 9.259, de 9 de janeiro de 1996.   

É uma ação de caráter residual subsidiário. Somente é cabível se não houver o 

cabimento de outro remédio constitucional, tal como habeas corpus, habeas data ou mandado 

de injunção. 

O texto constitucional também prevê o mandado de segurança coletivo, que poderá 

ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização 

sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo 

menos um ano, em defesa de seus membros ou associados (art. 5º, inc. LXX, “a” e “b”).  

A garantia protege o direito líquido e certo. O direito é sempre certo na medida em 

que pode ou não existir. Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, 
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através de prova documental, e sem incertezas a respeito dos fatos narrados pelo declarante. 

Ele se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. O que pode ser controvertido ou duvidoso é o fato, 

pois este poderá ou não estar demonstrado.  

O direito líquido e certo se apresenta na inicial, quando caberá ao juiz conferir se há 

indícios plausíveis da eventual transgressão a ele para, ao final, em face das provas trazidas 

aos autos, constatar a existência, ou não, de tal infração. A propósito, não há dilação 

probatória no mandado de segurança, pois as provas devem ser pré-constituídas, documentais, 

levadas aos autos do processo no momento da impetração. 

Ademais, o Mandado de Segurança ataca o ato de autoridade ilegal ou abusivo, ou 

seja, é indispensável a demonstração da ilegalidade ou do abuso de poder praticado no 

exercício de atribuições públicas. Somente os fatos alegados pelo impetrante para o 

ajuizamento do mandado de segurança necessitam de comprovação inequívoca, de plano, 

significando que a matéria de direito, por mais complexa e difícil que se apresente, pode ser 

apreciada em mandado de segurança (STF). Segundo a súmula 625 do STF “Controvérsia 

sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”. 

O Mandado de Segurança pode ser impetrado por pessoa física ou jurídica que sofra 

ou se encontre na iminência de sofrer ato ilegal ou abusivo que contrarie direito próprio, 

diversamente do que ocorre na ação civil pública e ação popular, que visam a proteger direitos 

comuns a todos.  

Em relação à legitimidade passiva, somente a pessoa física poderá ser alvo da 

impetração, pois a garantia se dirige contra determinado ato comissivo ou omissivo. A pessoa 

jurídica não pode ser autoridade coatora de Mandado de Segurança, razão pela qual é 

indispensável que se indique corretamente o impetrado.  

De fato, com a autoridade coatora (pessoa física que realiza o ato impugnado) não se 

confunde o sujeito passivo, que é a pessoa jurídica de direito público ou privado que deverá 

responder pelas consequências patrimoniais se concedida a segurança. Em síntese, o sujeito 

passivo é a pessoa jurídica que arcará com os efeitos da sentença.  

Do ponto de vista do direito processual, o Mandado de Segurança é impetrado por 

qualquer pessoa; esta deverá indicar o ato impugnado, demonstrando documentalmente os 

fatos descritos.  

Denota-se, outrossim, que a garantia objetiva não só proteger contra lesão, mas 

também contra ameaça. Eis aí o caráter repressivo e preventivo do instituto.  
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Para exercício do direito à segurança, necessária é a propositura da ação, dentro do 

prazo legal previamente estipulado, ou seja, 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo 

interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei nº 12.016/09. Ainda que o ato tenha 

força executiva a norma é clara, conta-se não da realização, mas da ciência do ato impugnado 

tomada pelo interessado. Voltada à preservação de um direito potestativo,123 a ação de 

natureza constitutiva (positiva ou negativa) se sujeita, neste caso, a prazo decadencial.124 “Os 

únicos direitos para os quais podem ser fixados prazos de decadência são os direitos 

potestativos, e, assim, as únicas ações ligadas ao instituto da decadência são as ações 

constitutivas, que têm prazo especial de exercício fixado em lei”.125 

Este o enunciado da Súmula 632 do Supremo Tribunal Federal: “É constitucional lei 

que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”. 

Contudo, há casos em que o sistema alberga garantias tão importantes e 

fundamentais que lhes cercear o exercício, com limites de tempo, seria aviltar a própria 

essência do Estado Democrático de Direito e a segurança jurídica. Daí porque há consignar, 

pela importância, a inconstitucionalidade do artigo 23 da Lei nº 12.016/09, na linha sustentada 

por Sérgio Ferraz quando do exame de dispositivo similar (art. 18) da Lei nº 1.533/51, 

revogada:  

 

[...] não vemos como pretender a validade do art. 18, em tela, em face da 
Constituição. Nosso argumento fundamental repousa nas tão proclamadas, 
neste trabalho, origem e moldura constitucionais do mandado de segurança. 
Esse writ foi encartado na Lei Magna com pressupostos estritos e claros, 
com vistas à realização de objetivos também claros e estritos. Como admitir, 
cientificamente, que uma garantia dessa magnitude possa ser ignorada pelo 
decurso de um prazo criado em lei ordinária, sem qualquer indicação 
constitucional a ele conducente? E não nos impressiona a recente edição da 
Súmula 632 do STF.126  

 

Ademais, apesar de defendida a tese de que o prazo do artigo 23 não põe fim ao 

direito de fundo, mas apenas à impetração de mandado de segurança, haja vista o disposto no 

                                                 
123 Direitos potestativos compreendem aqueles poderes que a lei confere a determinadas pessoas de influírem, 
com uma declaração de vontade, sobre situações jurídicas de outras, sem o concurso da vontade destas 
(AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as 
ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 86, n. 744, p. 725-750, out. 1997, p. 728). 
124 São as conclusões de Agnelo Amorim Filho:  
1º Estão sujeitas à prescrição: todas as ações condenatórias e somente elas (arts. 177 e 178 do Código Civil); 
2º Estão sujeitas à decadência (indiretamente), isto é, em virtude da decadência do direito a que correspondem: 
as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei; 
3º São perpétuas (imprescritíveis): a) as ações constitutivas que não têm prazo especial de exercício fixado em 
lei; b) todas as ações declaratórias.” (Ibidem, p. 748). 
125 Ibidem, p.738 
126 FERRAZ, Sérgio. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 225. 
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artigo 19, a viabilizar propositura de ação própria pelo requerente voltada à proteção de 

direitos e respectivos efeitos patrimoniais, é óbvio que, seja em razão de tempo, seja em razão 

de rito, as medidas são absolutamente diferentes, distanciando-se do objetivo visado pelo 

remédio constitucional.   

Reconhecido, entretanto, tratar-se de prazo decadencial, findo o qual perece o direito 

de impetrar a medida, não o direito violado.127 

A partir do momento em que se inicia a contagem do prazo ele não se interrompe 

nem se suspende, observando-se, a propósito, que os prazos decadenciais terminam no exato 

dia final do lapso temporal assinalado em lei, não admitida a dilação (art. 207 do CC). 

O juiz, ao receber a petição inicial deferirá, ou não, uma medida liminar se entender 

que há possibilidade de lesão e perigo na demora da prestação jurisdicional. Concedendo ou 

não a medida liminar, o juiz determinará a notificação da autoridade apontada como coatora 

para que preste as informações pertinentes no prazo de 10 dias (art. 7º, I).  

Após as informações do impetrado, o Ministério Público intervém no feito, 

manifestando-se acerca do mérito (art. 12). Ao depois da manifestação ministerial, os autos 

voltam conclusos ao juiz para prolação da sentença (parágrafo único).  

São, em síntese, espécies de mandado de segurança: 

Repressivo: aquele que tem o objetivo de reparar uma ilegalidade ou abuso de poder 

já praticado. 

Preventivo: aquele que visa apenas a afastar uma ameaça de lesão ao direito líquido 

e certo do impetrante. 

Individual : utilizado para proteger o direito líquido e certo do impetrante ou 

impetrantes, no caso de litisconsórcio ativo. 

Coletivo: aquele que é impetrado por partido político com representação no 

Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à 

finalidade partidária, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e 

certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos 

e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. A 
                                                 
127 “Daí que, mesmo quando proclamada a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança pela 
consumação do prazo de cento e vinte dias, essa decisão não pode significar ‘decisão de mérito’, encartável no 
art. 269, IV, do Código de Processo Civil diz respeito  apenas à forma específica do exercício do direito pelo 
particular- trata-se , aqui, de decadência do ‘direito ao uso do mandado de segurança’ — e não ao próprio direito 
material veiculado ao Estado-juiz pelo mandado de segurança (mérito), isto é, à demonstração de que o 
impetrante está a sofrer ilegalidade ou abuso de poder por autoridade qualificável de pública.” (BUENO, Cássio 
Scarpinella. Mandado de Segurança: comentários às Leis nºs 1533/51, 4.348,64 e 5.021/66. 3. ed. São 
Paulo:Saraiva, 2007, p. 179). 
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exigência de 1 (um) ano somente recai sobre as associações, não obrigando as organizações 

sindicais e entidades de classe. 

São requisitos do mandado de segurança coletivo:  

1) Direito subjetivo liquido e certo de conotação coletiva, cuja tutela é invocada do órgão 

jurisdicional;  

2) Lesão ou ameaça a direito decorrente de ilegalidade ou abuso de poder;  

3) Ato ou omissão de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público.  

Podem propor a ação, de acordo com o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso LXX 

do artigo 5º da CF: partido político com representação no Congresso Nacional, organização 

sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo 

menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.  

De início, observa-se que o Mandado de Segurança Coletivo é sempre impetrado por 

pessoa jurídica, composta por outras pessoas físicas ligadas por interesse ou direito comum a 

todos.  

Se o ato impugnado é de trato sucessivo, como no caso de pagamento periódico de 

vencimentos, prestações mensais de determinado contrato etc., evidentemente, como já 

ocorria anteriormente, o prazo de 120 dias deverá renovar-se a cada ato. 

Assim, Mandado de Segurança coletivo é aquele em que o interesse invocado 

pertence a uma categoria, grupo ou classe, sendo que o impetrante age como mero substituto 

processual (legitimação extraordinária) na relação jurídica. Em consequência, não se exige a 

autorização expressa dos titulares dos direitos, conforme exigência do art. 5º, inc. XXI, da CF, 

que contempla caso de representação. Se uma associação pleitear judicialmente determinado 

direito em favor de seus associados por outra via que não seja a do mandado de segurança 

coletivo, será necessária a autorização expressa, prescrita no art. 5º, inc. XXI. Já em se 

tratando de Mandado de Segurança, tal exigência não incidirá por se tratar de hipótese de 

substituição processual. 

Segundo a Súmula 630 do STF, não se exige, também, que o direito defendido 

pertença a todos os filiados ou associados, bastando que pertença a parte deles. 

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
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• Partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de 

seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade 

partidária; 

• Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de 

direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 

associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas 

finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 

São direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo: 

a) Coletivos, são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular 

grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica básica; e 

b) Individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum 

e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados 

ou membros do impetrante. 

A sentença no mandado de segurança coletivo fará coisa julgada limitadamente aos 

membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. O mandado de segurança 

coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado 

de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da 

segurança coletiva. 

Só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica 

de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

 

 

3.3.1.1.1 Contagem do prazo 

 

 

Um dos problemas cruciais, tanto no trato da prescrição como da decadência, é a 

fixação do início do prazo em que começa a correr o prazo fatal. Não é diferente em se 

tratando de mandado de segurança. Isto porque, conforme assinala Cássio Scarpinella Bueno, 
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três são, em princípio, as hipóteses em que o remédio constitucional encontra razão de ser: 

contra ato comissivo, contra ato omissivo e contra justo receio de sofrer violação a direito .128 

Em se tratando de ato comissivo, o prazo decadencial começa a correr a partir da 

ciência, pelo impetrante, da força executória do ato impugnado. 

Em face da omissão da autoridade, há duas hipóteses a considerar: a) não há fixação 

de prazo em lei para manifestação da autoridade. Neste caso, não há falar em prazo para 

impetração de mandado de segurança, até porque, justamente a não realização do ato impede 

a fluência do prazo decadencial. Forte é o enunciado da Súmula 429 do Supremo Tribunal 

Federal: “a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do 

mandado de segurança contra omissão da autoridade”; e b) há fixação de prazo em lei para 

manifestação da autoridade que permanece omissa. Neste caso, contar-se-á o prazo 

decadencial, na forma do disposto no art. 23 da Lei federal nº 12.016/09. 

Por fim, há falar em prazo em face de mandado de segurança preventivo porque, 

neste caso, bastará o justo receio de sofrer violação por parte de autoridade (art. 1º). 

 

 

3.3.1.2 Ação Popular (Lei 4.717/1965) 

 

 

Voltada originalmente à defesa do patrimônio público, assim considerado como o 

conjunto dos bens de domínio público, o objetivo da Lei nº 4.747/1965 viu-se alargado pela 

edição da Lei nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977, que incorporou à noção de patrimônio 

público bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.129  

Em mais um avanço rumo ao atendimento da demanda popular, a Constituição 

Federal de 1988 não só procurou combater ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 

                                                 
128 BUENO, Cássio Sacarpinella. Mandado de Segurança: comentários às Leis nºs 1533/51, 4.348,64 e 
5.021/66. 3. ed. São Paulo:Saraiva, 2007, p.185 
129 “Art. 1.º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos 
lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de 
sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União 
represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou 
fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por 
cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, 
dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres 
públicos. 
§ 1.º Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, 
artístico, estético, histórico ou turístico.” (Redação dada pela Lei n.º 6.513, de 1977). 
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que o Estado participe, como à moralidade administrativa,130 ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, disciplinando, na mesma oportunidade, a questão do ônus da 

sucumbência, fator até então desestimulante à propositura da demanda (art. 5.º, LXXIII).131 

Por força do artigo 5º, LXXIII, da Constituição combinado com a Lei nº 4.717/65, o 

sujeito ativo para a propositura da ação popular será o cidadão (1º), ou seja, o brasileiro 

natural ou naturalizado no gozo de seus direitos políticos, qualidade que se demonstra por 

meio do título de eleitor.  

Ampliando tal entendimento, José Afonso da Silva ressalta: “Toda a ação popular 

consiste na possibilidade de qualquer membro da coletividade, com maior ou menor 

amplitude, invocar a tutela jurisdicional a interesses coletivos”.132 

O sujeito passivo da ação popular será sempre o Poder Público ou aqueles que em 

seu nome praticarem ato atentatório à moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico 

e cultural. Assim, podem ser réus na ação popular as autoridades, funcionários ou 

administradores, autorizadores, ratificadores ou praticantes do ato impugnado, ou que por 

omissão tiverem dado oportunidade à lesão. Em síntese, poderão ser réus na ação popular as 

pessoas públicas ou privadas cujo ato seja objeto de impugnação, consoante artigos 6º, caput, 

e 11 da Lei nº 4.717/65.  

De conseguinte, este poder, outorgado constitucionalmente ao cidadão, consagra a 

soberania popular como forma de controle corretivo de ato abusivo emanado do Poder 

Público.  

A ação popular se limita a anular ou corrigir os atos lesivos, agressores aos bens e 

valores públicos, desde que praticados por autoridade pública. Por derradeiro, a sentença que 

julga a ação popular procedente condena os réus ao pagamento das perdas e danos necessários 

à recomposição do patrimônio público.  

Dispõe o art. 21 a respeito do prazo de prescrição de cinco anos para propositura da 

ação, contados da prática do ato lesivo ao patrimônio público. Mas, se trata mesmo de prazo 

de prescrição? 

                                                 
130 Segundo Lúcia Valle Figueiredo, “A moralidade administrativa consubstancia-se no conjunto de standards 
comportamentais, pelos quais os Poderes da República devem se pautar. A Constituição de 1988 não somente 
introduziu expressamente o princípio da moralidade administrativa, como, também, deu os mecanismos de 
controle”. (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Corrupção administrativa. Revista Eletrônica do Direito do Estado, 
Salvador, n. 6, abr./jun. 2006. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/rede/edicao/06/>. Acesso em: 
15 abr. 2009). 
131 BEZNOS, Clóvis. Ação popular e ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 22-23 
132 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional n. 57, de 18.12.2008. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 462. 
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É bem verdade que a ação popular volta-se não só à desconstituição do ato, como 

também e em última instância, à condenação à reparação do prejuízo causado. Mas qual 

objetivo prepondera? 

A resposta encontra-se no artigo 1º da lei: “Qualquer cidadão será parte legítima para 

pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio [...].” Procura-

se, pois, desconstituir o ato lesivo; logo, recordando lição de Agnelo Amorim Filho,133 trata-

se de prazo decadencial e não prescricional, como disposto na lei.134 

No momento em que se aperfeiçoa ato viciado pelo gestor público, nasce para a 

Administração o dever-poder de perseguir a sua invalidação ou desconstituição. Neste caso, o 

aperfeiçoamento do ato e o acionamento de prazo para propositura da ação voltada a invalidá-

lo, desconstituí-lo, coincidem, dando início ao prazo decadencial, e não ao prescricional, uma 

vez ausente, neste caso, a pretensão decorrente da violação de direito material. Neste caso, 

como ocorre na esfera privada, o juiz poderá, de ofício, decretá-lo.135  

 

 

3.3.1.3 Cobrança Judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública (Lei nº 6.830/80) 

 

 

Conceitua-se como “Dívida Ativa da Fazenda Pública” aquela definida como 

tributária, ou não tributária, na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Esclarece, ainda, constituir dívida ativa qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída 

por lei às entidades acima mencionadas, bem como atualização monetária, juros e multa de 

mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. 

 

 

 

 
                                                 
133 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as 
ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 86, n. 744, p. 725-750, out. 1997, p. 738 
134 Aliado a esta conclusão, Ricardo Marcondes Martins: “Enfim, para obter a correção do ato inválido por meio 
da ação popular e a condenação do responsável à reparação dos danos causados, ela deve ser ajuizada no prazo 
de cinco anos, contados da publicidade do ato; decorrido esse prazo, extingue-se o direito de ajuíza ação 
popular.” (MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2008, p.442). 
135 TJPR Ag Rg 481.786-1/02; TJRN-MS 33 RN 2010.000033-1; TJAP – Ap. Cível AC 221304. 
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3.3.1.4 Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) 

 

 

Trata-se de ação cuja titularidade pertence ao Estado, daí sua denominação 

“pública”. 

Inserida originalmente no rol de atribuições institucionais do Ministério Público 

Federal (Lei Complementar federal nº 40, de 14 de dezembro de 1981, art. 3º, III), e do 

Ministério Público do Estado de São Paulo (Lei Complementar estadual nº 304, de 

28.12.1982, art. 41, I), a ação civil pública foi disciplinada pela Lei 7.347/1985 e alterações 

posteriores (a exemplo da Lei nº 8.078/1990, Lei nº 8.884/1994, Lei nº 9.494/1997, Lei nº 

10.257/2001, Medida Provisória nº 2.180/2001). O Código de Defesa do Consumidor 

introduziu, no artigo 111, alterações na Lei nº 7347/85, para adaptá-la ao artigo 129, III, CF. 

Voltada à tutela dos interesses difusos e coletivos, a ação civil pública visa apurar 

responsabilidades por danos causados ao meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, 

ordem econômica, economia popular, ordem urbanística e quaisquer outros interesses difusos 

ou coletivos. O direito difuso é de todos, pelo menos da coletividade como um todo. São 

direitos que transcendem a esfera do indivíduo. Por isso são chamados de “metaindividuais ou 

supraindividuais” ou coletivos (toda coletividade, grupo de pessoas determinadas ou 

determináveis). 

Prevista no art. 129, III, da Constituição Federal, pode ser proposta pelo Ministério 

Público, União, Estados, Municípios, autarquias, sociedades de economia mista, empresas 

públicas, fundações, por associações constituídas há pelo menos um ano e que se destinem a 

proteger os interesses públicos referidos, e Defensoria Pública.136  

No tocante às mencionadas entidades, esclarece Clovis Beznos que, à exceção do 

Ministério Público, incondicionalmente legitimado, as demais se legitimam mediante 

condições previstas na lei de regência.137 

                                                 
136 Leis nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e nº 11.448, de 15 de janeiro de 2007. 
137 BEZNOS, Clóvis. Ação popular e ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 36. Para o 
autor: “Em relação à União, Estados e Municípios, cumpre observar que a ocupação do pólo ativo da demanda 
depende da afetação aos mesmos dos interesses a serem protegidos por via da ação. [...] Além disso, 
considerando o disposto no inciso I do dispositivo citado, para que se verifique a legitimação ativa das 
associações, devem estas encontrarem-se constituídas há pelos menos um ano, nos termos da lei civil, e tendo em 
conta o disposto no inciso II deste artigo, depende a legitimação ativa tanto das associações como das autarquias, 
empresas públicas, fundações, e sociedades de economia mista, da inclusão entre as finalidades institucionais 
dessas entidades, da proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, histórico, turístico e 
paisagístico. Também quanto a essas entidades supra-arroladas, impõe-se a demonstração do interesse do agir, 
vinculado à afetação dos interesses demandados às mesmas”. 
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São sujeitos passivos qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

responsável pelo dano, ou ameaça de dano a interesse difuso ou geral. 

A ação civil pública encontra-se ligada à lei de improbidade administrativa (Lei nº 

8.429/1992), contudo, não se confundem. A ação civil pública visa apurar responsabilidades, 

já a ação de improbidade volta-se à punição do agente transgressor. A ação civil pública 

resulta em remédio para a prática de um ato do agente público aviltante à finalidade pública, 

boa-fé, legitimidade, lealdade, eficiência etc.  

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, posiciona-se pela 

legitimidade do Ministério Público para o exercício de ação civil pública cumulada com 

pedido de reparação de danos ao erário causados por atos de improbidade, com fundamento 

na Lei nº 8.429/1992.138  

A lei da ação civil pública não estipula prazo de prescrição para propositura da ação. 

Mas, se trata de prazo de prescrição? 

A ação civil pública volta-se à prevenção ou correção de ato lesivo a interesses 

difusos, coletivos ou individuais e homogêneos, e mais à prevenção ou condenação pelo dano 

causado, (artigo 3º da Lei nº 7.347/85). Logo, na linha sustentada por Agnelo Amorim Filho, 

para as ações voltadas à correção aplicam-se prazos decadenciais, para as condenatórias os 

prescricionais (à exceção do estabelecido no art. 37, § 5º, da CF).  

A lei, entretanto, silencia no tocante ao prazo para propositura da ação, a contar da 

ciência da prática do ato impugnado, como ocorre na Ação Popular e Mandado de Segurança. 

Mas, ainda que existisse, haveria falar em prazo decadencial? Não. Porque ação voltada à 

condenação deve sujeitar-se a prazo prescricional. Mas qual? Se adotado o Código Civil, 

aplicar-se-ia o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do disposto no artigo 205 do 

Código Civil, ou, ainda, aplicar-se-ia prazo criado por lei específica, uma vez que em matéria 

de prescrição não há falar em analogia, ou interpretação extensiva. 

                                                 
138 “Processual. Ação civil pública. Improbidade administrativa (L. 8.429/92). Arresto de bens. Medida cautelar. 
Adoção nos autos do processo principal. L. 7.347/85, art. 12. 
1. O Ministério Público tem legitimidade para o exercício de ação civil pública (L. 7.347/85), visando reparação 
de danos ao erário causados por atos de improbidade administrativa tipificados na Lei 8.429/92.  
2. A teor da Lei 7.347/85 (art. 12), o arresto de bens pertencentes a pessoas acusadas de improbidade, pode ser 
ordenado nos autos do processo principal” (REsp 199.478/MG, Min. Gomes de Barros, 1.ª Turma, DJ 
08.05.2000, p. 61). 
“ Processual civil. Cumulação da ação civil pública com ação de reparação de danos. Possibilidade. 
1. A ação civil pública, regulada pela Lei 7.347/85, pode ser cumulada com pedido de reparação de danos por 
improbidade administrativa, com fulcro na Lei 8.429/92. Precedentes desta Corte. 2. Recurso especial 
improvido” (REsp 434.661/MS, Min. Eliana Calmon, 2.ª Turma, DJ 25.08.2003, p. 280). 



78 
 

A lei da ação civil pública integra um sistema processual, com outras diferentes leis 

reguladoras de ações voltadas à defesa do patrimônio público e social:139 

• Lei nº 4.717/65, ao disciplinar prazo de prescrição de 5 (cinco) anos para 

propositura da ação popular (art. 21); 

• Lei nº8.429/92, ao submeter pretensões condenatórias aos prazos 

estabelecidos no artigo 23, incisos I e II. 

Decidiu, então, reiteradas vezes, o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

fazendo parte tanto a Ação Civil Pública como a Ação Popular do leque de tutelas concebidas 

pela Constituição Federal para defesa dos direitos difusos e coletivos, e considerando-se que 

no tocante à primeira não se previu prazo de prescrição para sua propositura, inafastável o 

recurso à analogia, aplicando-se via de consequência, o prazo de 5 (cinco) anos previsto para 

a ação popular.140 

Mencione-se julgado da 1.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 

727.131/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11.03.2008, DJU 23.04.2008, p. 1, que 

adota corrente da prescrição da ação civil pública de ressarcimento de danos ao patrimônio 

público. Também neste sentido o seguinte julgado: 

 

REsp 406545/SP; Recurso Especial 2002/0007123-6, DJ 09.12.2002, p. 
00292, Rel. Min. Luiz Fux (1122). Ação Civil Pública. Ministério Público. 
Legitimidade. Prescrição.  
[...] 
4. Em conseqüência, legitima-se o Ministério Público a toda e qualquer 
demanda que vise à defesa do patrimônio Público sob o ângulo material 
(perdas e danos) ou imaterial (lesão à moralidade). 
[...] 
Assim, à míngua de previsão do prazo prescricional para a propositura da 
ação civil pública, inafastável a incidência da analogia legis, recomendando 
o prazo qüinqüenal para a prescrição das ações civis públicas, tal como 
ocorre com a prescritibilidade da ação popular, porquanto ubi eadem ratio 
ibi eadem legis dispositio. 
[...] 
8. Recursos especiais providos para acolher a prescrição qüinqüenal da ação 
civil pública. 

 

                                                 
139 NOBRE. Eduardo Antônio Dantas. As relações de Direito Público ante a decadência e a prescrição. Boletim 
Governet de Orçamento e Finanças, n. 60, abr. 2010. Disponível em: 
<http://www.governet.com.br/texto.php?cod=3263>. Acesso em: 12 maio 2010. 
140 Precedentes: STJ: Resp 890552/MG; Resp 909.446-RN; REsp 727.131/SP;  REsp 1089206/RS; REsp 
1084916; REsp 911961; REsp 912612, entre outros. 
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Bem de ver que as ações contra a Fazenda Pública voltadas à correção de atos 

decaem, regra geral, em 5 (cinco) anos; por sua vez, as condenatórias prescrevem igualmente 

em 5 (cinco) anos. Sendo assim, não desborda do sistema legal, aplicar-se o prazo de 5 (cinco) 

anos da data da publicidade do ato,141 à semelhança da lei da ação popular, mas ressalvada a 

hipótese de ressarcimento de dano ao erário, que é imprescritível.  

A respeito, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, com seguinte ementa: “Ação 

civil pública. Prescrição. Ressarcimento. A ação civil pública por ato de improbidade 

prescreve em cinco anos, contados da data na qual terminar o mandato do agente político, mas 

não a ação de ressarcimento, nos termos do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. Recursos 

providos.”142 

E assim o é porque, na ausência expressa de disposição a respeito da prescrição no 

que toca à ação civil pública, nada obsta aplique-se, no que couber, a regra constante do 

Decreto nº20.910/1932, ou as pertinentes à ação popular (Lei nº 4.717/1965) cujo art. 21 trata 

do prazo de prescrição de cinco anos para propositura da ação, contados da prática do ato 

lesivo ao patrimônio público. 

Há recordar que a citação válida interrompe a prescrição, tal qual o fato de que 

proposta a ação no limiar do advento do prazo prescricional, esgotado antes da citação válida 

por ineficiência da máquina judiciária, igualmente não se consuma a prescrição, prevalecendo 

a data do protocolo de entrada do pleito. 

 

 

3.3.1.5 Cobrança judicial da dívida passiva da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932 

e Decreto-Lei nº 4.597/42) 

 

 

Em regra, não há um prazo prescricional genérico para toda e qualquer ação judicial 

do Estado em face do administrado. Inversamente, entretanto, o administrado possui prazo de 

cinco anos para cobrar seus créditos em face do Estado, por força do disposto no art. 1.º do 

Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932. Este também o tempo para propositura de ação 

popular (art. 21 da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965), para a propositura de ações 

                                                 
141 Neste sentido, MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 451 
142 Recurso nº 368.421.5/4-00, Relator: Desembargador Lineu Peinado. 
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indenizatórias contra danos causados por pessoas de direito público ou contra pessoa jurídica 

de direito privado prestadora de serviços públicos. 

Parece, pois, razoável que adotem igualmente o Estado e seus agentes o mesmo 

prazo para cobrarem os respectivos créditos, a exemplo dos tributários, conforme o disposto 

no art. 174 do Código Tributário Nacional. 

Reza o art. 1.º do Decreto federal nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que as ações 

judiciais do administrado contra o Poder Público (texto com força de lei, no dizer de Celso 

Antônio Bandeira de Mello, “pois editado em período pós-revolucionário, no qual o Poder 

Legislativo estava enfeixado nas mãos do Chefe do Executivo”) devem prescrever em cinco 

anos.  

Releva observar que o artigo 1º estabelece como prescritíveis não só as dívidas, mas 

toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública. 

No mesmo prazo prescrevem, ainda, todo e qualquer direito e as prestações 

correspondentes a pensões vencidas e por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e 

militar ou a quaisquer restituições ou diferenças (art. 2º). 

Contudo, com o advento do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002) fixou-se prazo 

geral, ordinário ou comum, de dez anos, quando a lei não haja fixado prazo menor. Trata-se, 

pois, de prazo subsidiário, aplicável quando outro não se tenha indicado. No mais, assinala o 

Código Civil prazos excepcionais e mais exíguos: anual, bienal, trienal, quatrienal e 

quinquenal (CC art. 206, §§ 1º a 5º). 

Decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça pela existência da prescrição 

do direito de ação quando, ocorrendo a negativa da Administração, deixa o destinatário de 

promover a demanda judicial nos cinco anos seguintes, prazo estipulado pelo art. 1.º do 

Decreto federal nº 20.910/1932.  

No tocante ao art. 3.º do Decreto nº 20.910/1932, quando o montante devido ao 

Poder Público deva programar-se em prestações de trato sucessivo ou periódicas, o que 

prescreve não é o débito em si, mas as parcelas vencidas e não exigidas no prazo de cinco 

anos. 

Esta a intelecção extraída da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:  

 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure 
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior 
a propositura da ação. 
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Na mesma linha, a Súmula 443 do Supremo Tribunal Federal, a propósito, de difícil 

intelecção: “A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, 

quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação 

jurídica de que ele resulta”. 

Entenda-se por fundo do direito a situação jurídica fundamental. A pretensão ao 

fundo do direito prescreve, em Direito Administrativo, em cinco anos a partir da data da 

violação da lei.  

Forte neste entendimento o voto do Ministro Moreira Alves, nos autos do RE 

110.419/SP (rel. Min. Octávio Gallotti, DJU 22.09.1989):  

 

Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser 
funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que 
se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como 
reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de 
serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial 
etc. A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em 
cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento 
inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes 
dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é 
mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, 
renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, 
conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se 
restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do 
artigo 3.º do Decreto n.º 20.910/32 (grifos do autor). 

 

Não há, pois, falar em prescrição do fundo de direito, se não foi indeferida, 

expressamente, pela Administração a pretensão ou o direito reclamado. Neste caso, 

prescrevem as prestações anteriores ao quinquênio que precede a citação para a ação. É a 

chamada “prescrição de trato sucessivo”, uma vez que o marco inicial do prazo prescricional 

para propositura da demanda renova-se continuamente. 

Em todos os casos, o prazo prescricional admite suspensão, conforme o disposto nos 

arts. 4º143 e 6º144 do mencionado Decreto federal nº 20.910/1932. 

Como referenciado, o art. 6º preceitua: para que o servidor público possa interpor 

reclamação administrativa, deve fazê-lo no prazo prescricional de um ano, a contar do fato ou 

ato que a originar. 

                                                 
143 “Art. 4.º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da 
dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do 
direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.” 
144 “Art. 6.º O direito a reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser 
formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originar.” 
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Cabe assinalar, entretanto, que a aplicação do art. 6º do Decreto nº 20.910/1932 não 

pode se dar em todos os casos, de forma genérica, até porque o seu próprio texto ressalva: 

“[...] que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulado [...]”. 

O Decreto-Lei federal nº 4.597/42, por sua vez, tratou de estender às autarquias e 

fundações as regras do Decreto federal nº 20.910/32. Ao tratar da prescrição das ações contra 

a Fazenda Pública, reforçou a ideia de que dívidas, direitos e ações submetem-se a prazos 

prescricionais. 

 

Art. 3º A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto nº 
20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e 
recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, 
ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no 
curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive 
da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de 
dois anos e meio.  

 

Ambos os diplomas legais foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, 

porque com ela compatíveis. 

Os dispositivos de ambos os decretos, como redigidos, sujeitam à prescrição não só 

as ações condenatórias, como de rigor, mas as constitutivas e as declarativas. Desta conclusão 

não compartilha Pontes de Miranda que procurou restringir a abrangência do dispositivo 

somente às ações condenatórias e às pessoais. Referindo-se ao Decreto mencionado, 

consignou o Mestre:  

 

A legislação especial somente concerne às ações condenatórias pessoais; não 
às ações declarativas, constitutivas negativas (e.g. decretação de 
inconstitucionalidade ou nulidade de lei, ou ato do poder público), 
mandamentais e executivas que não sejam de dívidas pessoais, ou a de 
execução de julgado.145 

 

Contudo, adota-se, por pertinente, linha defendida por Ricardo Marcondes 

Martins.146 De fato, em que pesem ponderações e temperamentos dados ao dispositivo pela 

doutrina e jurisprudência, bem de ver que a leitura pura e simples dos textos dos Decretos não 

deixa margem a dúvidas. Trata-se de prazo prescricional aplicado a todas as ações 

condenatórias contra a Fazenda, ressalvada a fixação de prazos especiais previstos em lei. De 

                                                 
145 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Parte geral. Campinas: 
Bookseller, 2000. t. VI, p. 380. 
146 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
446. 
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outra parte, porque aplicável “a todo e qualquer direito” contra a Administração Pública, “seja 

qual for a sua natureza”, igualmente abrangidas as ações constitutivas pela norma. Logo, 

conclui o Autor haver o legislador estabelecido, em verdade, dois prazos genéricos: de 

prescrição para todas as ações condenatórias, à exceção da ação de ressarcimento de dano ao 

erário por agente público (imprescritível), e de decadência para todas as constitutivas 

propostas em face da Administração.147 De fora, apenas, as ações constitutivas que não 

tenham prazo especial de exercício fixado em lei, e todas as ações declaratórias. 

O prazo “prescricional” a que se refere o artigo 1º do Decreto federal nº 20910/32 

começa a correr “da data do ato ou fato do qual se originarem”. Neste sentido voto vencedor 

do Ministro Teori Albino Zavascki, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 

773.876-RS (2005/0133618-1): 

 

Questão delicada é a de saber se, para efeitos prescricionais, a pretensão 
nasce (e, portanto, o prazo tem início) na data em que ocorre a lesão ao 
direito ou na data em que o credor toma conhecimento da lesão. Nosso 
sistema jurídico adotou, como regra, uma orientação de cunho 
eminentemente objetivo: a prescrição tem início a partir do fato gerador da 
lesão. Isso fica claramente constatado do próprio art. 1º do Decreto 
20.910/32 (“As dívidas [...] prescrevem em cinco anos da data do ato ou do 
fato do qual se originarem”). “Para que nasça a pretensão”, diz Pontes de 
Miranda, “não é necessário que o titular do direito conheça a existência do 
direito, ou a sua natureza, ou validade, ou eficácia, ou a existência da 
pretensão nascente, ou da sua extensão em qualidade, tempo e lugar da 
prestação, ou outra modalidade, ou quem seja o obrigado, ou que saiba o 
titular que a pode exercer. [...] O ter o credor conhecido, ou não, a existência 
do seu direito é sem relevância. Nem na tem o fato de o devedor ignorar a 
pretensão, ou estar de má-fé” (op. cit., p. 117 e 118). O requisito do 
conhecimento da lesão pelo credor é exceção à regra, só existente nos casos 
em que a lei o preveja. Assim ocorria no artigo 178, § 4º, I e II, § 6º, I e II e 
§ 7º, V do Código Civil de 1916 e ainda ocorre, embora mais restritamente, 
no Código atual (art. 206, § 1º, II, b). 
[...] 
Realmente, subordinar o curso da prescrição ao conhecimento da lesão 
significaria comprometer o principal objetivo do instituto, que é o de 
eliminar a insegurança nas relações jurídicas. “Sem dúvida, seria mais 
vantajosa para o titular do direito violado a orientação de que a prescrição 
começaria a fluir do conhecimento da violação. [...] Obtempere-se, contudo, 
que a adoção expressa da concepção subjetivista como regra sempre 
impingiria o ônus da prova da data exata do conhecimento da violação a 
alguma das partes ou até a terceiros. Poderiam surgir dificuldades e 
prejudicar a segurança jurídica que busca o instituto da prescrição...”.148 

 

                                                 
147 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
446. 
148 MARTINS, Alan; FIGUEIREDO, Antônio Borges de. Prescrição e decadência no Direito Civil. 3. ed. São 
Paulo: IOB Thompson, 2005, p. 6869. 
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Assinale-se, ainda, que prazos decadenciais podem resultar afastados em face da 

incidência de valores albergados por princípios opostos.149 Ou seja, em caso de propositura de 

ação anulatória, o Poder Judiciário poderá analisar o ato, mas não o invalidar, em face da 

incidência do princípio da segurança jurídica. 

Ao declarar extinta a ação, com fundamento na prescrição ou decadência, o juiz não 

analisa o mérito do ato ou o próprio direito em conflito, mas o cabimento da ação. 

É bom lembrar que o prazo de cinco anos vem sendo adotado no tocante à 

possibilidade de invalidação, pela Administração, de seus próprios atos, ou seja, a 

possibilidade de anulação de atos pela Administração decai em cinco anos, contados da 

expedição do ato impugnado. Este o entendimento extraído de inúmeros julgados. 

Deve-se observar que a prescrição admite suspensão, no caso de a Administração ou 

as Cortes de Contas questionarem valores despendidos irregularmente, nos termos do disposto 

no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. Assim também caso o administrado se insurja contra 

valores pagos pela Administração, suspender-se-á a prescrição. 

 

 

3.3.1.6 Da tutela antecipada contra a Fazenda Pública (Lei nº 9.494/97) 

 

 

Determina expressamente no seu art. 1º-C a prescrição em cinco anos do direito de 

obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de 

pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. (Incluído pela Medida 

Provisória 2.180-35, de 2001). 

 

 

3.3.1.7 Improbidade administrativa (Lei  nº 8.429/92) 

 

 

Atendendo ao reclamo popular pela moralização da esfera pública e aprimoramento 

do controle, editou-se, em 02 de junho de 1992, a Lei federal nº 8.429, chamada “Lei de 

Improbidade Administrativa”, destinada a arrolar tipos de agressão ao patrimônio público, 

                                                 
149 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
450 
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bem como disciplinar sanções aplicáveis aos agentes públicos150 nos casos de prática de atos 

que importem enriquecimento ilícito (art. 9º, incisos I a XII), prejuízo ao erário (art. 10, 

incisos I a XV) e que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11, incisos I 

a VII). 

Segundo a Lei nº 8.429/92, constituem atos de improbidade administrativa: auferir 

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade em entidades que administrem direta ou indiretamente valores públicos (art. 1º c/c 

9º); ação ou omissão, dolosa ou culposa, que cause perda patrimonial, desvio, apropriação, 

mal baratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades mencionadas no art. 1º; 

bem como os atos que atentem contra princípios da administração pública. 

O agente ímprobo, a par das responsabilizações cível, administrativa e penal, 

também poderá, entre outras sanções arroladas no art.12, responder pelo ressarcimento 

integral do dano acometido contra o erário, visto pelo legislador como categoria de bem 

jurídico, na lição de José Roberto Pimenta Oliveira.151 

O dano, em especial o material, deve ser efetivo e certo, e a indenização calculada na 

medida da extensão do prejuízo, conforme o artigo 944 do Código Civil.  

A má fé torna-se premissa do ato ímprobo; também é elemento subjetivo para a 

caracterização do dano ao erário. De sorte que o julgador deverá sopesar a intenção do agente, 

o efetivo dano ao erário, afastando sobremodo eventual enriquecimento da Administração e 

eventual enriquecimento ilícito dos demandados. 

Igualmente aplicam-se as disposições da lei, no que couber, àqueles que, embora não 

sejam agentes públicos, tenham induzido ou concorrido para a prática do ato de improbidade 

ou dele tenham se beneficiado sob qualquer forma direta ou indireta (art. 3º).152 

                                                 
150 “Art. 2.º Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma 
de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.” 
151 “Vale lembrar que, nos termos do artigo 21, I, da Lei nº 8.429/92, há desvinculação da aplicação das 
penalidades da Lei nº 8.429, à efetiva ocorrência de dano a patrimônio público. Leia-se, averiguação de dano 
material ao erário. Como já salientado, a norma se dirige a esclarecer sobremodo a tipificação perfilhada no 
artigo 10, porque permite a compreensão do erário como categoria de bem jurídico. Porém, também auxilia na 
compreensão do artigo 11, em que é tipificável deslealdade e imparcialidade ocorrentes sem prejuízos materiais 
às entidades protegidas pela LIA”. (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade administrativa e sua 
autonomia constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 310). 
152 Para Marcelo Figueiredo a lei é clara: “O terceiro, o particular, aquele que não é servidor ou agente público, 
segundo a lei, somente poderá ser co-autor ou participante na conduta ilícita. De fato, o agente ou servidor 
público é quem dispõe efetivamente de meios e condições muito mais eficazes de realização das condutas 
materiais (positivas ou negativas), porquanto é dele o poder de praticar o ato estatal lesivo. Isso não impede que 
o particular ou terceiro seja o mentor intelectual da ação de improbidade, que seja o verdadeiro ‘gerente’ dos atos 
ilícitos. Contudo a lei é clara: as figuras para terceiros circunscrevem-se a duas ações: ‘induzir’ ou ‘concorrer’”. 
(FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar. 6. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 58). 
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A lei pretende, assim, abranger toda e qualquer pessoa que com a Administração se 

relacione, “tomada esta expressão em seu sentido mais amplo possível”, no dizer abalizado de 

Marcelo Figueiredo.153 

De outra parte, dirigida a fulminar tanto os atos de improbidade praticados contra a 

Administração Pública, bem como entidades que, por qualquer meio, gerenciem dinheiro 

público (art. 1º, § único),154 a Lei nº 8.429/1992 procurou penalizar a ingerência perniciosa, 

indução, ou concorrência para prática de atos por agentes públicos que, no exercício de cargo, 

emprego ou função, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, tenham contribuído para 

dilapidação do erário, em benefício próprio e/ou de terceiros.  

E esta gama de responsáveis diretos e indiretos vem crescendo em vista da 

descentralização cada vez mais acelerada da Administração Pública. 

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) “é arma poderosa para 

auxiliar o controle sobre os atos administrativos e reprimir agressores ao patrimônio 

público”.155 

Esta lei veio ao encontro do que dispunha o art. 37, § 4.º, da Constituição Federal:  

 

Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 

 

Tratou de regrar, assim, os atos de improbidade administrativa de que resultem 

enriquecimento ilícito (art. 9.º) 156 e respectivas sanções (art. 12, I);157 prejuízo ao erário (aí 

                                                 
153 FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à Lei 8.429/92 e legislação 
complementar.6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 51. 
154 “Art. 1.º Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
serão punidos na forma desta Lei.  
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta Lei os atos de improbidade praticados contra o 
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou crédito, de órgão público, bem 
como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por 
cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito 
sobre a contribuição dos cofres públicos.” 
155 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Alguns aspectos tópicos da improbidade administrativa. In: BUENO, Cassio 
Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro Paulo (coord.). Improbidade administrativa : questões polêmicas e atuais. 
2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 317.  
156 “Art. 9.º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo 
de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades mencionadas no artigo 1.º desta Lei, e notadamente:  
I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 
direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou 
indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público; 
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considerados perda patrimonial em geral, desvio, apropriação, malbaratamento e dilapidação 

de bens ou haveres — art. 10)158 e respectivas sanções (art. 12, II);159 e infringência aos 

princípios da Administração Pública (art. 11)160 e respectivas sanções (art. 12, III).161 

                                                                                                                                                         
II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem 
móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1.º por preço superior ao valor 
de mercado; 
III – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 
público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado; 
IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, 
de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1.º desta Lei, bem como o 
trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 
V – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática 
de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou 
aceitar promessa de tal vantagem; 
VI – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre 
medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade 
ou característica de mercadorias ou bem fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1.º desta 
Lei; 
VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 
VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público, durante a atividade; 
IX – perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 
natureza; 
X – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado; 
XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1.º desta Lei; 
XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no artigo 1.º desta Lei. 
157 “Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, 
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:  
I – na hipótese do artigo 9.º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento 
integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direito e políticos de oito a dez anos, 
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.” 
158 “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 
ou haveres das entidades referidas no artigo 1.º desta Lei, e notadamente:  
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
artigo 1.º desta Lei; 
II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1.º desta Lei, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
III – doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1.º 
desta Lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 
IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das 
entidades referidas no artigo 1.º desta Lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao 
de mercado; 
V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 
VI – realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 
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Para as infrações praticadas contra o Tesouro, arrola a norma as seguintes sanções, 

aplicáveis segundo “a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 

pelo agente” (art. 12, parágrafo único): a) ressarcimento integral do dano; b) perda dos bens 

ou valores acrescidos ao patrimônio; c) perda da função pública, caso cabível; d) suspensão 

dos direitos políticos; e) pagamento de multa civil; f) proibição de contratar com o Poder 

Público; g) proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

Calha observar que a aplicação das sanções previstas na lei independe de dano 

efetivo ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento, bem como da aprovação 

ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelos Tribunais ou Conselhos de 

Contas, conforme o disposto no art. 21. 

                                                                                                                                                         
VII – conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 
VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público; 
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a 
sua aplicação irregular; 
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição da qualquer das entidades mencionadas no artigo 1.º desta Lei, 
bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da 
gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei n.º 11.107, de 6 de abril de 
2005 – DOU de 7/4/2005) 
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem 
observar as formalidades previstas na lei. (Incluído pela Lei n.º 11.107, de 6 de abril de 2005 – DOU de 
7/4/2005). 
159 “II – na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.” 
160 “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente:  
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; 
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em 
segredo; 
IV – negar publicidade aos atos oficiais; 
V – frustrar a licitude de concurso público; 
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.” 
161 “III – na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de três anos.” 
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Caberá, pois, ao aplicador da pena dosá-la segundo os princípios constitucionais da 

razoabilidade e proporcionalidade ínsitos no devido processo legal substantivo, observados, 

sempre, a ampla defesa e o contraditório.162 

Recorde-se, a propósito, que a improbidade administrativa, quando configurada, 

induz, regra geral, à nulidade do ato. Contudo, tanto a nulidade quanto a improbidade devem 

ser examinadas com ponderação. A este respeito confira-se Fábio Medina Osório: 

 

Nem sempre se declarará a nulidade de um ato produto da improbidade, ante 
a incidência do princípio da boa-fé de terceiro e da segurança jurídica. Nem 
sempre, de outro lado, um ato absolutamente nulo será fruto da improbidade, 
visto como há outras fontes possíveis de nulidade administrativa. A relação 
entre teoria geral das nulidades e improbidades apenas fornece o caminho, 
ou, melhor dizendo, o “cheiro” da improbidade administrativa. Não mais do 
que isso.163 

 

Para os crimes praticados com lesão ao erário, estipulou a lei de improbidade (art. 

23) sanções sujeitas, todavia, a prazos prescricionais: até 5 (cinco) anos após o término do 

exercício do mandato, cargo em comissão ou de função de confiança (inc. I); e dentro do 

prazo prescricional previsto em leis específicas para faltas disciplinares puníveis com 

demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego (inc. 

II). 

Tal disposição vem sofrendo críticas e aplausos. Criticam os que consideram 

demasiadamente alargado o prazo concedido aos órgãos de controle para fiscalizarem a 

atividade administrativa. Aplaudem os que reconhecem que, não raro, a descoberta do ilícito 

dá-se muitos anos depois do término do exercício de mandato, cargo em comissão ou função. 

O inciso II remete aos prazos prescricionais dispostos nas leis específicas, para 

propositura de ações contra faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço 

público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

                                                 
162 A este respeito acórdão do STF, 2.ª Turma, RE 158.543-9/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.08.1994): “Ato 
administrativo. Repercussões. Presunção de legitimidade. Situação constituída. Interesses contrapostos. 
Anulação. Contraditório. Tratando-se da anulação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no 
campo de interesses individuais, a anulação não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da 
instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles que terão modificada situação já 
alcançada. Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado, que não pode ser afastada unilateralmente, 
porque e comum a Administração e ao particular”. 
Veja-se também: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Corrupção administrativa. Revista Eletrônica do Direito do 
Estado, Salvador, n. 6, abr./jun. 2006. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/rede/edicao/06/>. 
Acesso em: 15 abr. 2009. 
163 OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade administrativa : observações sobre a Lei 8.429/92. 2. ed. amp. atual. 
Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 132-133. 
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Na esfera federal, há recordar o artigo 142 da Lei nº 8.112/90, que arrola os seguintes 

prazos de prescrição da ação disciplinar: a) 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

b) 2 (dois) anos, quando se trate de suspensão e c) 180 (cento e oitenta) dias, na advertência. 

Estipula mais, a lei, que os prazos contarão a partir do momento em que a infração se 

tornou conhecida. 

Convém mencionar, entretanto, Projeto de Lei do Senado (PLS 537/03) do Senador 

Demóstenes Torres (DEM-GO), voltado a unificar o prazo de prescrição de todos os crimes 

contra a Administração em 10 (dez) anos. “Demóstenes Torres considera razoável o prazo 

único de 10 (dez) anos, de modo a diminuir a possibilidade de ocultação de informações e 

documentos pelo agente e, em se tratando de detentor de mandato eletivo, de sua 

reeleição”.164 

Para a punição cível dos atos dilapidadores do erário, de que trata o artigo 10 da Lei 

nº 8.429/92, e para a reparação material cível do erário, por força do artigo 5º, incidem as 

penas previstas no artigo 12. Contudo, os prazos de prescrição, referidos pelo artigo 23, 

incidirão apenas sobre as ações voltadas à punição de agentes e ex-agentes condenados, ou 

seja, as de caráter sancionatório. Do prazo de propositura das ações de reparação material 

cível cuidará o artigo 37, § 5º, parte final, da Constituição Federal.  

O artigo 37, § 5º, prevê duas hipóteses diferentes: a voltada à punição do ato ilícito, e 

a relacionada com apuração do prejuízo. Esta última hipótese, o legislador constitucional 

ressalvou da prescrição. 

Neste sentido, confira-se: 

 

STJ: “As punições dos agentes públicos, nestes abrangidos o servidor 
público e o particular, por cometimento de ato de improbidade 
administrativa estão sujeitas à prescrição qüinqüenal (art.23 da Lei nº 
8.429/92). Diferentemente, a ação de ressarcimento dos prejuízos causados 
ao erário é imprescritível (art. 37, § 5º, da Constituição). Recurso Especial 
conhecido e provido”.165  

 

                                                 
164 CCJ unifica em dez anos o prazo de prescrição de crimes contra administração pública. Agência Senado, 
Portal de notícias, 26 maio 2010. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/noticias/vernoticia.aspx?codNoticia=102380&codAplicativo=2>. Acesso em: 30 
maio 2010. 
165 Resp 1067561/AM, Rel. Ministra Eliana Calmon. No mesmo sentido: Resp 631.679/RS; Resp 810785/SP; 
Resp 705.715/SP; Resp 403.153/SP; MS 12489/DF. 
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Harmonizando entendimento com julgados do Supremo Tribunal Federal (MS 

26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 10.10.2008)166 e outros precedentes da Seção de 

Direito Público do Superior Tribunal de Justiça,167 a Ministra Eliana Calmon decidiu indo 

mais além:  

 

Assentado que não corre a prescrição quando o objeto da demanda é o 
ressarcimento do dano ao erário público, merece consignar que há 
ensinamentos doutrinários no sentido de que esse desiderato não se obtém 
por intermédio da ação de improbidade administrativa, quando reconhecida a 
prescrição no que se refere à pena de perda da função pública e suspensão 
dos direitos políticos. Ocorre, porém, que, a despeito desses referidos 
ensinamentos, não se verifica qualquer óbice para que se obtenha o 
ressarcimento dos danos ao erário na ação de improbidade, mesmo quando 
reconhecida a prescrição em relação a outras penalidades.168 

 

Também Maria Sylvia Zanella Di Pietro adota igual posição:  

 

[...] a prescrição da ação de improbidade está disciplinada no art. 23, que 
distingue duas hipóteses: pelo inciso I, a prescrição ocorre cinco anos após o 
término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de 
confiança; para os que exercem cargo efetivo ou emprego, o inciso II 
estabelece que a prescrição ocorre no mesmo prazo prescricional previsto em 
lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do 
serviço público. São, contudo, imprescritíveis as ações de ressarcimento por 
danos causados por agente público, seja ele servidor público ou não, 
conforme estabelece o art. 37, § 5.º, da Constituição. Assim, ainda que para 
outros fins a ação de improbidade esteja prescrita, o mesmo não ocorrerá 
quanto ao ressarcimento dos danos.169 

 

Forçoso observar, entretanto, que a imprescritibilidade da ação de ressarcimento não 

deve servir de escudo à omissão da Administração Pública de provocar, com a celeridade 

devida, a propositura de medidas, inclusive de ação específica para a obtenção do efetivo 

                                                 
166 “No que tange à alegada ocorrência da prescrição, incide, na espécie, o disposto no art. 37, § 5.º, da 
Constituição de 1988, segundo o qual: 
‘§ 5.º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento’ (grifos nossos). 
Considerando-se ser a Tomada de Contas Especial um processo administrativo que visa a identificar 
responsáveis por danos causados ao erário, a determinar o ressarcimento do prejuízo apurado, entendo aplicável 
ao caso sob exame a parte final do referido dispositivo constitucional.” 
167 “Processual civil. Administrativo. Ação civil pública. Ministério Público. Legitimidade. Dano ao erário. 
Licitação. Economia mista. Responsabilidade” (REsp 403.153/SP, Rel. Min. José Delgado, 1.ª Turma, j. 
09.09.2003, DJ 20.10.2003, p. 181). 
A Segunda Turma, em acórdão da lavra do Ministro Herman Benjamin, reconheceu a imprescritibilidade da 
pretensão de ressarcimento ao erário (cf. REsp 1.069.779/SP, j. 18.09.2008, pendente de publicação). 
Veja-se, ainda, pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento: REsp 328.391/DF (Relator: Min. Paulo 
Medina, DJ 02.12.2003, p. 198).  
168 REsp 1.067.561/AM (2008/0133063-9). 
169 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo . 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 843.  
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ressarcimento ao erário.170 De fato, os liames da ilicitude, por vezes, são tantos e tão sutis que 

os interesses do Estado, como guardião dos direitos fundamentais e do devido processo legal, 

resultam subjugados por razões escusas de seus administradores, em flagrante descompasso 

constitucional. 

Assim, a ação intentada, com fundamento na lei de improbidade administrativa (Lei 

nº8.429/1992), deve observar os prazos prescricionais, expostos nos incisos I e II do art. 23. 

Calha observar que, em razão do disposto no inciso I do mencionado dispositivo, o 

prazo prescricional começará a fluir a partir do término do exercício de mandato, de cargo em 

comissão ou de função de confiança do agente público, e não da prática do ato em princípio 

considerado ímprobo. 

No tocante à eventual aplicação de sanções disciplinares puníveis com demissão a 

bem do serviço público, conforme o disposto no inciso II da mencionada norma, dever-se-ão 

observar os prazos prescricionais estipulados em leis específicas. 

A título de exemplo, no Estado de São Paulo a Lei nº 10.261/1968 (Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis) estipula prazo de prescrição em dois anos para falta sujeita a 

pena de repreensão, suspensão ou multa (art. 261, I); cinco anos para aquela sujeita a 

demissão a bem do serviço púbico e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade (art. 

261, II); e o prazo prescricional previsto em abstrato para a pena criminal para falta prevista 

como infração penal, se for ela superior a cinco anos (art. 261, III). 

No Estado de São Paulo, o prazo começa a correr da data da prática da falta e, caso 

se tratar de faltas continuadas ou permanentes, do dia em que hajam cessado (art. 261, § 1.º). 

No âmbito da União, autarquias e fundações públicas federais, fixa a Lei nº 8.112, de 

11. de dezembro de 1990, o início do prazo de prescrição para apuração de faltas disciplinares 

da data em que o fato se tornou conhecido/público, desconsiderando-se a data da efetiva 

prática do ato (art. 142, § 1º). 

Contra a fixação do início do prazo prescricional a partir de quando o fato reputado 

ilícito se tornou conhecido pela Administração, e não da prática do ato, recorde-se José 

Cretella Júnior:  

 

No estudo da prescrição da falta disciplinar, o aspecto mais relevante é a 
fixação do dies a quo, do momento “a partir do qual” principia a fluir o 
prazo para a extinção da iniciativa de punir. “O prazo, na esfera 

                                                 
170 “O Estado responde, sobretudo pela prestação jurisdicional retardada que acaba por configurar denegação de 
Justiça.” (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. O devido processo legal e a responsabilidade do Estado por dano 
decorrente do planejamento. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n. 13, abr./maio 2002. Disponível em: 
<www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 12 abr. 2009). 
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administrativa, pode escoar-se em decorrência: a) da inércia da 
Administração que, conhecendo o fato, deixa, por qualquer motivo, de abrir 
o devido processo administrativo para apurá-lo; b) da ignorância ou 
insciência do fato; c) do processo administrativo aberto, mas 
indefinidamente prolongado, até a prescrição, pelo decurso do tempo, fixado 
no Estatuto”. “A terceira hipótese é equiparada também ao que decorre na 
esfera do Direito Penal quando, cometida a infração, a prescrição atinge o 
poder punitivo do Estado, antes da condenação, no decorrer do processo, 
cumprindo à Administração distinguir se trata de ilícito administrativo puro 
ou ilícito administrativo crime.” Em suma, dada a extrema gravidade da pena 
de demissão, não há a menor dúvida de que se deve dar às disposições 
estatutárias pertinentes interpretação extensiva, a fim de que o agente 
beneficie-se com as regras penais da prescrição “a partir do fato” e jamais “a 
partir da ciência do fato”. Do contrário, chegaríamos ao absurdo, repetimos, 
de ser beneficiado com a regra da prescrição penal o agente público que 
cometeu crime contra a Administração ao qual o Estatuto comina a pena de 
demissão e de ser prejudicado com a regra da prescrição estatutária o 
funcionário que cometeu puro ilícito administrativo, ao qual, também, a pena 
cominada é a demissão.171 

 

E, em monografia versando sobre esse tema, Mauro Roberto Gomes de Mattos 

ensina:  

 

O prazo de prescrição é contado da data do ato tido como violador de 
deveres funcionais, pois não se admite, em hipótese alguma, que a 
Administração Pública não conheça seus atos, que são públicos a todos, 
sendo-lhe defeso alegar torpeza ou desconhecimento.172 
 

No tocante ao particular/terceiro que tenha contribuído para a prática do ato de 

improbidade administrativa, a lei é silente. Contudo, a regra geral do prazo prescricional de 

cinco anos, contado da prática do ato, parece o mais razoável, em vista do prazo estabelecido 

no art. 23, I, da Lei de Improbidade, e do “disposto no art. 2.º do Decreto n.º 20.910/32, que 

fixa prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício de ‘todo o direito’, sem exceção, 

contra a Fazenda Pública ou dela para com os administrados”.173 

Assim, aliamo-nos aos que postulam o prazo de cinco anos, contados da ocorrência 

do fato ilícito, como o início do cômputo da prescrição para que o particular responda por atos 

de improbidade administrativa, em face do silêncio do art. 23, I e II, da Lei nº 8.429/1992,174 e 

                                                 
171 CRETELLA JÚNIOR, José. Prescrição administrativa. Revista dos Tribunais, ano 70, fev. de 1981, v. 544, 
p. 11-26, p. 24. 
172 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Lei n.º 8.112/90, interpretada e comentada: regime jurídico único 
dos servidores públicos da União. 3. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2006, p. 86. 
173 Idem. Do instituto da prescrição como fator impeditivo a instauração do inquérito civil público e do 
posterior ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Disponível em: <www.jurisway.org.br>. 
Acesso em: 16 set. 2008. 
174 “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 
I – até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 
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em face de o particular não se submeter a leis específicas destinadas a regular situações de 

servidores públicos. 

 

 

3.3.1.8 Ressarcimento ao erário (art.37, § 5º, CF) 

 

 

A Administração Pública, quando do exercício do autocontrole e fiscalização de seus 

atos, pode deparar-se com aqueles eivados de ilegalidades, sujeitos à invalidação ou à 

convalidação. 

Weida Zancaner assinala constituir a invalidação “[...] a eliminação, com eficácia ‘ex 

tunc’, de um ato administrativo ou da relação jurídica por ele gerada ou de ambos, por 

haverem sido produzidos em dissonância com a ordem jurídica”, para mais adiante 

acrescentar:  

 

A invalidação se propõe como obrigatória porque, se o ato não comporta 
convalidação, inexiste outra forma de a Administração Pública restaurar a 
legalidade violada. Ora, a restauração do Direito é para ela obrigatória por 
força do princípio da legalidade. Logo, toda vez que o ato não seja 
convalidável, só lhe resta o dever de invalidar.175 

 

Não é demais consignar que, para invalidação e convalidação de atos procedimentais, 

a Administração deve sempre observar o devido processo legal, em especial, os princípios da 

ampla defesa e do contraditório, quando em jogo lesão a direito. 

O dever de autotutela administrativa, entretanto, encontra limites temporais, ou seja, 

a impossibilidade de convalidar, invalidar e controlar seus atos em razão do transcurso do 

tempo. 

Esta a conclusão extraída da Lei Federal 9.784/1999: 

 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.  
§ 1.º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência 
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 

 

                                                                                                                                                         
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a 
bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.” 
175 ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 67. 
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Por seu turno, no que toca aos ilícitos praticados por qualquer agente, surge para o 

Estado o dever-poder de apurar e punir. Caso prejudicado o erário, nascerão para o agente 

infrator responsabilidades: na esfera civil (ressarcimento), na esfera penal (punição) e o 

pronunciamento e punição sobre débito e mérito das contas do agente gestor na esfera 

administrativa das Cortes de Contas. 

Para tanto, a lei estabelecerá os prazos de prescrição, ressalvadas as respectivas ações 

de ressarcimento. Daí por que o parágrafo 5.º, do art. 37, da Constituição Federal, tem 

merecido, por parte dos juristas, interpretações conflitantes e suscitado decisões díspares dos 

mais diversos tribunais brasileiros. 

Didaticamente, optou-se por dividi-lo em duas partes: 

A primeira, relacionada com o acobertamento da pretensão de indicação e punição de 

agentes, servidores ou não, por ilícitos praticados; portanto, trata das ações de apuração e 

penalização. 

A pretensão punitiva do Estado, de ordem civil, administrativa ou penal, contra 

aquele que haja cometido ilícito contra o erário é alcançada pela prescrição, sujeita a 

regramento legal. 

A segunda refere-se à expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, 

como grafada; trata das ações de reparação do erário. 

Resulta da análise do dispositivo que se remeteu à lei ordinária disciplinar a 

prescrição das pretensões nascidas do cometimento do dano, bem como os instrumentos de 

tutela (ações e demais medidas judiciais e extrajudiciais), para fazer valer tais pretensões, à 

exceção das ações de ressarcimento. 

Preliminarmente, cabe assinalar que a lei mencionada pelo art. 37, § 5º, é a ordinária, 

federal, estadual ou municipal, e estabelecerá prazos de prescrição para os ilícitos de natureza 

administrativa; para ilícitos penais, caberá lei federal. 

E, ao mencionar ilícitos praticados por “qualquer agente, servidor ou não”, há que 

considerar o conceito de agente público consignado no art. 2º da Lei nº 8.429/1992 (Lei de 

Improbidade Administrativa), ou seja, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou 

sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas instituições mencionadas no 

art. 1º. Observe-se que o art. 3º aplica os dispositivos da lei, no que couber, àquele que, 

mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou 

dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.  
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A imprescritibilidade das ações de ressarcimento não alcança, entretanto, os 

terceiros, passíveis de responsabilização pelos ilícitos previstos no artigo 3º da mencionada 

lei. 

 

A extensão legal da responsabilidade no regime de improbidade — 
constitucionalmente permitida à luz da tipologia sancionatória 
constitucionalizada — não autoriza incidência da imprescritibilidade de 
ressarcimento de dano ao erário, quando perpetrados por outros sujeitos, não 
passíveis de assimilação ao conceito de “agente”, para fins do artigo 37, § 
5º.176 

 

Para estes terceiros incidirão os prazos previstos no artigo 23 da Lei nº 8.429/92, no 

tocante ao dever de ressarcimento. Na ausência de previsão legal, aplicar-se-á o prazo maior, 

de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. 

Há, pois, diferenciar o direito de indenizar, nascido da prática de ilegalidade 

ensejadora de danos material e moral ao erário, do direito de punir decorrente de ato de 

improbidade administrativa. Este é prescritível, aquele imprescritível, por força do disposto 

no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.177 

No tocante ao conceito, o Código Civil de 2002 considera ato ilícito aquele praticado 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que redunda na violação de 

direito e/ou dano, ainda que exclusivamente moral (art. 186), e, mais, aquele que pratica 

direito além dos limites impostos pelo seu fim, econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes (art. 187). 

Entretanto, no campo do Direito Público, necessário que se dê ao conceito 

temperamento.  

Como apontado, a via ressarcitória encontra-se inserida no capítulo relativo à 

Administração Pública (Capítulo VII), cujo art. 37, caput, arrola princípios regedores da 

conduta administrativa que se somam àqueles inferidos dos controles interno e externo a 

cargo da Administração, quais sejam, a segurança jurídica, a razoabilidade e a 

proporcionalidade. 

A Constituição Federal delegou à lei competência para dispor sobre prazos de 

prescrição, apuração e punição dos ilícitos, atribuídos a servidores públicos ou a pessoas 

                                                 
176 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009, p. 314. 
177 Para Diógenes Gasparini: “Finalmente, cabe alertar que nos termos do § 5º do art.37 da Constituição federal 
as ações indenizatórias, cabíveis contra qualquer de seus agentes, servidores ou não, que causem prejuízo ao 
erário, são inextinguíveis pelo decurso do tempo, embora extinguíveis sejam os ilícitos que lhe deram causa.” 
(GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo . 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.1031). 
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transitoriamente vinculadas à Administração, mas ressalvou da prescrição as ações de 

ressarcimento por danos causados ao erário. 

A redação do § 1º do mencionado artigo volta-se ao ajuizamento da ação, mesmo que 

o servidor não integre mais a Administração. 

Tal disposição, contudo, afigura-se exceção à regra geral. Diversas são as leis que 

asseguram prazos prescricionais a ações voltadas à reparação por prejuízos causados ao 

particular de que são exemplos: o Decreto nº 20910/32 (regulação das dívidas passivas da 

Fazenda Pública), a Lei nº 9.494/97 (regulação da indenização por danos causados por 

prestadores de serviço público), e a Lei nº 8.078/90 (reparação por danos causados por fato do 

produto ou do serviço). 

Assim, enquanto vigente, o artigo 37, § 5º, tem força suficiente para invalidar norma 

editada com finalidade de enfraquecer, invalidar e submeter a prazos prescricionais as ações 

de cunho condenatório, propostas com a finalidade de compelir o responsável à reparação do 

tesouro por dano quantificado e identificado. 

Importa ressaltar que, quando em questão a propositura de ação específica de 

ressarcimento, consistente no pagamento ou na reversão de bens, é legitimada para 

propositura da ação a pessoa jurídica de direito público lesada, conforme o disposto no art. 

18.178 

No tocante à atuação do Ministério Público e o ressarcimento ao erário, cabem 

breves considerações.  

É verdade que, em regra, os interesses fazendários não se confundem com o interesse 

público estritamente considerado. Contudo, nem sempre é assim. Por vezes os interesses 

confundem-se, sim, quando então a palavra “erário” passa a significar mais que mero valor de 

sustentação da máquina estatal para se transformar em patrimônio público.  

Neste sentido e assim considerado, aliamo-nos àqueles que admitem possa o 

Ministério Público ajuizar ação civil pública para o fim de ver condenado a ressarcir aquele 

apontado pelo Tribunal de Contas como agente causador de prejuízo ao tesouro. 

É na Constituição Federal que o Ministério Público encontra campo fértil para o 

exercício de suas funções (artigo 129), o de atuar em prol da ordem pública, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e respectivas competências 

(art. 127 da Constituição Federal). 

                                                 
178 “Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens 
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa 
jurídica prejudicada pelo ilícito.” 
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Destas funções não há desvincular o combate à improbidade administrativa que, em 

última instância, procura preservar o patrimônio público na defesa dos interesses sociais. 

Assim, poderá ingressar com a ação de improbidade o Ministério Público. Como o Ministério 

Público é legitimado para propositura das ações civis arroladas no artigo 129 da Constituição 

Federal, voltadas à defesa do patrimônio público e social (artigo 129, III), há quem entenda, 

com razão, que as iniciativas para propositura de ações voltadas à defesa do patrimônio 

público seriam concomitantes.179 

Contudo, quando vários órgãos encontram-se aptos a tomar providências, por vezes 

uns não agem na espera dos outros, ou, então, todos ingressam com diversas medidas 

sobrecarregando a máquina administrativa, sem sequer certeza de resultados satisfatórios.  

Assim, a intervenção do Ministério Público, na defesa do patrimônio público, deve se ater a 

casos excepcionais, quando presentes motivos para tanto, a exemplo da omissão da 

Administração na apuração de responsabilidades ou em face de flagrante infringência a 

princípio constitucional, como o da moralidade pública. Não cabe ao Ministério Público agir, 

na defesa do erário, como se advogado da Fazenda fosse. Para esses casos, há a Procuradoria 

da Fazenda ou a Advocacia Geral da União. Neste sentido, Hugo Nigro Mazzilli:  

 

A referência da Constituição a que o Ministério Público está legitimado à 
defesa do patrimônio público poderia levar à generalização de que o 
Ministério Público devesse intervir em toda e qualquer causa em que se 
discutissem questões patrimoniais do Estado. Não seria essa, porém, a 
melhor interpretação. Na verdade, as pessoas jurídicas de direito público 
interno têm seus próprios procuradores, constitucionalmente investidos nas 
funções de defesa de seus interesses patrimoniais. A iniciativa do Ministério 
Público certamente se exigirá em casos mais determinados, como quando, 
identificada a lesão ao patrimônio público, o Estado não toma a iniciativa de 
sua defesa (não raro porque o causador do dano é o próprio administrador 
em exercício, ou porque o dano foi causado por um de seus influentes 
correligionários ou pelo administrador imediatamente anterior, que fez 
eleger o administrador atual). As razões de legalidade e de moralidade 
pública devem impor a iniciativa ministerial nessas hipóteses.180 

 

Entendem alguns, no entanto, que, ao se utilizar da ação, com fundamento na Lei nº 

8.429/1992, o Ministério Público deverá observar o prazo de cinco anos (art. 23 e incisos). 

Após esse tempo, o ressarcimento poderá ser intentado por vias próprias. Desse 

posicionamento compartilha Ada Pellegrini Grinover:  

 

                                                 
179 Neste sentido, confira-se OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade administrativa e sua autonomia 
constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 346. 
180 MAZZILLI, Hugo Nigro. Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais, v. 682, p. 28, item 7º. 
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[...] o decurso do prazo previsto pelo art. 23 da Lei 8.429/1992 se opera 
também em relação à pretensão de ressarcimento ao erário, impondo, quando 
menos, a extinção da legitimação extraordinária do Ministério Público.181 

 

Discorda-se aqui de tal conclusão. Em se tratando de prazo imprescritível não se 

vislumbra o porquê da perda da titularidade do Ministério Público para propositura da ação de 

ressarcimento. Continua ele, em face da excepcionalidade criada pela Constituição Federal 

(artigo 37, § 5º), igualmente legitimado para propositura da ação civil pública, tal qual o 

titular do direito lesado, ou seja, a pessoa jurídica de direito público cujo patrimônio foi 

duramente atingido. Bom recordar que a legitimação constitucional do Ministério Público 

para o exercício das ações visando à defesa dos interesses metaindividuais e do patrimônio 

público, ao contrário do que ocorre em relação à ação penal, não é privativa e sim concorrente 

e disjuntiva, conforme expressamente disposto no § 1º do artigo 129 da Constituição Federal, 

e nos artigos 5º, da Lei 7.347/85, e 16 e 17 da Lei nº 8.429/92. 

Não cabe ao intérprete criar exceções onde o legislador não o fez.  A exceção do 

artigo 37, § 5º, é clara: ficam ressalvadas da prescrição as ações de ressarcimento ao erário, 

pouco importando, nesta oportunidade, a intenção do agente. 

Vedado é, pois, extrair-se do art. 37, § 5º, entendimento de que se reservariam à 

imprescritibilidade as ações cometidas com má fé.182 Na verdade, como assinalado, a intenção 

do agente será objeto de avaliação quando da instauração do devido processo legal. 

Serão a extensão do dano ao erário, a intenção do agente e o proveito patrimonial 

auferido por ele e/ou por terceiros, os elementos com os quais lidarão a Administração e o 

magistrado quando da aplicação do devido processo legal em sua forma substancial, no dizer 

abalizado de Lúcia Valle Figueiredo.183 Serão eles, ao final, que sopesarão a intensidade dos 

valores albergados pelo ordenamento jurídico e suas consequências para a sociedade. 

Não se diga que, com o entendimento adotado, se pretenda amesquinhar o objetivo 

visado pelo art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Em verdade, almeja-se evitar seja dada ao 

dispositivo generalidade e rigor tamanhos que, em nome da pretensa defesa do erário, acabe-

                                                 
181 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação de improbidade administrativa: decadência e prescrição. Revista 
Interesse Público, Porto Alegre, n. 33, p. 55-92, 2004. P. 69. 
182 Tal entendimento encontra alinhamento com pensamento de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: É possível 
sustentar que o ilícito aqui referido não é o de natureza penal, mas ilícito — conduta contra lei genericamente 
considerada — que causa prejuízo. Como a lei usa as expressões “praticados por agentes” e “que causem 
prejuízo”, pareceu-nos necessário evoluir sobre o tema para considerar que estão excluídos os atos decorrentes 
de culpa, nas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, que causem lesão ao erário. Estaria incluído 
o dano intencional, porque se admitir-se a culpa lata haverá a completa imprescritibilidade, ofendendo-se outros 
princípios da relação jurídica. (FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição 
e competência. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 238).  
183 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito público : estudos. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 253.  



100 
 

se por restringir direitos e garantias individuais, ou mesmo fomentar perseguições políticas 

em franco aviltamento à intenção última do legislador constitucional, que foi a de proteger o 

interesse público e afastar o amesquinhamento dos princípios constitucionais em jogo. 

De outra parte, ainda causa estranheza e repúdio a muitos que a Administração 

Pública, inerte na apuração dos responsáveis pelos danos impingidos ao erário, muitas vezes 

os próprios legitimados à tipificação e aplicação de sanções, ao final se visse premiada pelo 

legislador com a imprescritibilidade das respectivas ações de ressarcimento. Também para 

eles pareceria simples ao legislador constitucional acrescentar ao fim do § 5º a ressalva “que 

serão imprescritíveis”, se assim fosse sua intenção. Argumentam, ao final, inconcebível 

acobertasse o legislador constitucional a imprescritibilidade de determinada ação, colocando 

em risco a estabilidade das relações jurídicas e, mais, defendesse ferrenhamente o erário, 

mero interesse econômico administrativo em detrimento da defesa dos direitos fundamentais e 

preservação das instituições democráticas. 

Inicialmente convém assinalar que a intenção legislativa, ou a interpretação 

histórico-evolutiva de um tema, apenas interessa aos estudiosos do Direito para entender o 

hoje a partir da experiência do ontem. “A interpretação histórico-evolutiva não pode ser 

considerada um fim em si mesma”.184 A Constituição Federal possui um dinamismo 

intrínseco, de sorte que o aplicador da norma deve valer-se de sua mensagem, não da intenção 

do legislador, voltado a traduzir os reclamos de uma sociedade em dado momento histórico. 

Contudo, porque a intenção do legislador vem sendo continuamente utilizada com 

fundamento para o afastamento da corrente de que, se assim desejasse o constituinte, teria 

expressamente consignado o termo “imprescritível” no tocante ao prazo de postulação da ação 

de ressarcimento, e, mais, que, sendo medida excepcional, a imprescritibilidade haveria de 

surgir de forma clara e límpida, consultou-se o arquivo histórico do Congresso Nacional185 

para avaliar como foi tratado o tema pelo constituinte originário. 

Do quanto disponível no sítio eletrônico do Senado, verifica-se a seguinte evolução 

histórica do texto que, ao final, redundou no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, ora 

transcrito apenas para fins de comparação: “§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição 

para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, 

ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. 

                                                 
184 GALVÃO, Bruno Haddad. Memórias constitucionais e sua importância. Disponível em: 
<http://www.sosconcurseiros.com.br>. Acesso em: 16 set. 2008. 
185 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislacao/BasesHist/>. Acesso em: 18 set. 2010. 
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Na Fase H do “Anteprojeto da Comissão de Sistematização”, arquivo atualizado em 

10 de julho de 1987, esta era a redação original do dispositivo: 

 

Art. 59. Os atos de corrupção administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos de cinco a dez anos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação 
penal correspondente. 
[...] 
§ 2.º São imprescritíveis os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 
público ou não, que causem prejuízo ao erário, bem como as respectivas 
ações de ressarcimento. 

 

Apenas modificado numericamente (o art. 59 passou a 80 na Fase I: “Anteprojeto de 

Constituição”, atualizado em 13 de julho de 1987, e a 81 na Fase L: “Projeto de 

Constituição”, atualizado em 05 de agosto de 1987), o texto só viria a sofrer alteração 

significativa na Fase P da constituinte: “Segundo Substitutivo do Relator”, atualizado em 07 

de outubro de 1987, assim transcrito: 

 

Art. 43. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade, exigindo-se, salvo na hipótese de rescisão do contrato de 
trabalho, como condição de validade dos atos administrativos, a motivação 
suficiente e, como requisito de sua legitimidade, a razoabilidade. 
[...] 
§ 3.º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, 
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, que serão imprescritíveis. 

 

A Fase Q, que tratou do Terceiro Substitutivo do Relator (atualizado em 15 de 

dezembro de 1987), manteve idêntica redação do artigo, alterando-se apenas o número do 

parágrafo que passou a ser o 4º.  

Após a aprovação do Projeto nos Primeiro e Segundo Turnos (Fases T, V), o texto 

acabou por adotar a redação final (Fase X) tal como hoje se apresenta. 

Da análise de anteprojetos e emendas, verifica-se que era intenção, à época da 

constituinte, fossem imprescritíveis todos os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 

público ou não, que desse causa a prejuízo ao erário, bem como as respectivas ações de 

ressarcimento. Interessante constatar que jornal de grande circulação à época, como ainda 

hoje (“O Globo”), publicado em 20 de setembro de 1987, trazia matéria intitulada “Servidores 

desonestos serão punidos com rigor”, cujo trecho de interesse destaca-se:  
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BRASÍLIA – O segundo substitutivo do projeto de Constituição estabelece 
formas rigorosas de controle e punição dos que praticarem atos de 
improbidade administrativa. Os servidores ou ocupantes de funções públicas 
que forem desonestos no exercício do cargo perderão, segundo o 
substitutivo, a função pública, terão seus direitos políticos suspensos, seus 
bens serão colocados em disponibilidade e eles serão obrigados a ressarcir o 
Erário na forma e na gradação previstas na lei, sem prejuízo da ação penal 
correspondente. O substitutivo manda também que a lei estabeleça prazos de 
prescrição para atos ilícitos praticados por qualquer pessoa, que tenham 
causado prejuízos ao Erário, mas ressalva que as ações de ressarcimento 
serão imprescritíveis, ou seja, a responsabilidade poderá ser julgada a 
qualquer tempo. [...].186 

 

Breve digressão histórica deixa clara a pretensão do legislador em 1988, relativa ao 

trato dispensado aos gestores desonestos. E não é este o mal de que padece o Brasil em pleno 

século XXI? 

Portanto, afaste-se qualquer interpretação constitucional outra senão aquela que se 

extrai da leitura do texto legal. Esta, aliás, a lição de Canotilho:  

 

[...] Ora, o princípio da interpretação conforme à Constituição é um 
instrumento hermenêutico de conhecimento das normas constitucionais que 
impõe o recurso a estas para determinar e apreciar o conteúdo intrínseco da 
lei, [...] Se a interpretação conforme à Constituição quiser continuar a ser 
interpretação, ela não pode ir além dos sentidos possíveis, resultantes do 
texto e do fim da lei. Por outras palavras: a interpretação conforme a 
Constituição deve respeitar o texto da norma interpretanda e os fins 
prosseguidos através do acto normativo sujeito a controlo.187 

 

Superada a questão da intenção do legislador, é fato que a prescrição serve ao 

princípio da segurança jurídica quando em defesa de bem maior, a exemplo da estabilidade 

das relações, da boa-fé de terceiros, da moralidade e da proteção do cidadão ante o poder 

estatal. Entretanto, quando a prescrição é colocada como limite temporal à apuração do ilícito 

e à atribuição de responsabilidades, ela apenas serve de escudo para o agente causador do 

dano, nada trazendo de proveito, seja à sociedade, seja à estabilidade e paz sociais. A 

imprescritibilidade da pretensão e a ação de ressarcimento, nesse caso e à exceção da regra 

geral da prescrição administrativa, vêm de encontro aos princípios da supremacia e 

indisponibilidade do interesse público, e assim há de ser porque não estão em causa os 

interesses privativos de uma entidade, mas o interesse coletivo, da comunidade. É 

indiscutível, hoje, a importância que os interesses econômico-financeiros alcançam na escolha 

                                                 
186 Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/151346>. Acesso em 26 set. 2010. 
187 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e a teoria da constituição. 7ª. ed. rev. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 1310-1311.  
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das prioridades dos gestores públicos, especialmente quando se trata do Brasil, continuamente 

confrontado com a miséria de seu povo. Daí por que o combate firme e exemplar ao mau 

gestor público deva ser amparado pela imprescritibilidade, com fundamento no excepcional 

interesse público. Deste entendimento compactua Lucas Rocha Furtado:  

 

[...] não se tolera, no modelo estatal contemporâneo, que o Estado, alegando 
agir em nome da coletividade, cometa abusos contra o indivíduo. Mas 
igualmente não se tolera, no Estado contemporâneo, que se privilegiem 
certos direitos individuais, mormente os que não se consideram 
indisponíveis, em detrimento do interesse coletivo. Lembre-se, por exemplo, 
e nesse sentido, do tratamento dado pela nossa Constituição à questão da 
propriedade da terra: a par de garantir o direito de propriedade, atendendo-
se, assim, ao interesse individual, procurou-se harmonizar aquela garantia 
com o interesse coletivo, com a exigência de que a propriedade atenda a sua 
função social, sob pena de desapropriação (art. 5.º, incisos XXII e XXIII, c/c 
artigos 182 e 184).188 

 

Divergências à parte, em face de um ato ilegal compete à Administração invalidar ou 

convalidar o ato, observados, como visto em capítulo próprio, os princípios do devido 

processo legal, segurança jurídica, moralidade e boa-fé. No caso de invalidação, à 

Administração Pública caberá providenciar a apuração de responsabilidade de quem deu 

causa à ilegalidade, ou, ainda, à prescrição pelo tempo decorrido sem a devida apuração de 

responsabilidades. 

 

 

3.3.1.8.1 Controle do lapso temporal 

 

 

Acirradas discussões no âmbito das Cortes de Contas levaram ao questionamento da 

incidência, ou não, da prescrição e respectiva contagem de prazo, no tocante ao ressarcimento 

ao erário dos recursos aplicados indevidamente ou desviados. 

A jurisprudência ora oscilou pela aplicação subsidiária do Código Civil, conforme o 

disposto no art. 205, que disciplina deva a prescrição ocorrer em dez anos quando a lei não lhe 

haja fixado prazo menor, ora pela adoção do prazo de prescrição consignado no art. 206: “[...] 

§ 3.º Em três anos: [...] IV – a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”. 

                                                 
188 Parecer exarado no Acórdão TCU n. 2709/2008, Processo 005.378/2000-2, Plenário, rel. Min. Benjamin 
Zimler, sessão de 26/11/2008, DOU 01/12/2008. 
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Contudo, a respeito do tema, a jurisprudência de nossos Tribunais (o Superior 

Tribunal de Justiça,189 o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União190 e o 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) parece inclinada a reconhecer a exceção 

constitucional da imprescritibilidade das ações de ressarcimento em face do erário.191 

Da prática de ato lesivo ao erário resultam consequências de diversas ordens, até 

porque não há o Estado que se esquivar do seu dever-poder de punir o agente causador do 

dano. 

Preceitua o art. 37, § 5º, da Constituição Federal: 

 

Art. 37. A Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também ao seguinte: 
[...] 
§ 5.º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não que causem prejuízos ao erário, 
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. (g.n.) 
 

A primeira questão que suscita desafios é o conteúdo semântico do verbo “ressalvar”, 

utilizado de diversas maneiras pelo legislador constitucional, como recordam Henrique e 

Alexandre Araújo Costa, ora para excepcionar, extrair uma parte do contexto exposto (a 

exemplo dos arts. 5º, XXIV e XXXIII;192 26, I;193 37, XV, XXI e XXXIII, § 10);194 ora para 

                                                 
189 REsp 403.153/SP, Rel. Min. José Delgado, 1.ª Turma, DJ 20.10.2003, p. 181. Ementa: “[...] é imprescritível 
ação civil pública visando à recomposição do patrimônio público (art. 37, § 5.º, CF/88)”.  
REsp 328.391/DF, Rel. Min. Paulo Medina, 2.ª Turma, DJ 02.12.2002, p. 198. Ementa: “[...] Demais disso, 
conforme a mais autorizada doutrina, por força do disposto no § 5.º do art. 37 da Constituição Federal, a ação 
regressiva é imprescritível”.  
190 Acórdão 2709/2008, Rel. Min. Benjamin Zimler. Ementa: “O art. 37 da Constituição Federal conduz ao 
entendimento de que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao 
erário são imprescritíveis, ressalvando a possibilidade de dispensa de instauração de tomada de contas especial 
prevista no § 4.º do art. 5.º da IN TCU n.º 56/2007”. 
191 “Se a Administração não toma providência à sua apuração e à responsabilização do agente, a sua inércia gera 
a perda do seu ius persequendi. É o princípio do art. 37, § 5.º (da CF) que dispõe [...] Vê-se, porém, que há uma 
ressalva ao princípio. Nem tudo prescreverá. Apenas a apuração e a punição do ilícito, não, porém, o direito da 
Administração ao ressarcimento, à indenização, do prejuízo causado ao erário. É uma ressalva constitucional e, 
pois, inafastável, mas, por certo, destoante dos princípios jurídicos, que não socorrem quem fica inerte 
(dormientibus non sucurrit ius). Deu-se assim à Administração inerte o prêmio da imprescritibilidade na hipótese 
considerada” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. rev. e atual. (até a 
Emenda Constitucional n. 57, de 18.12.2008). São Paulo: Malheiros, 2010, p. 673. 
192 “Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] 
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição; [...] 
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solucionar conflitos normativos (arts. 37, II,195 e 49, II);196 ora para complementar e esclarecer 

(art. 150, V).197 198 

Seja como for, a lamentável redação do § 5º do art. 37 da Constituição Federal dá azo 

a interpretações das mais diversas. Assim, há os que interpretam o termo “ressalvadas” como 

exceção à regra geral de que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição”. Assim, os 

ressarcimentos estariam a salvo do estabelecimento, pelo legislador, de prazos de prescrição; 

logo, a matéria seria imprescritível. 

Ainda assim, com base no interesse público, doutrinadores vêm defendendo a ideia 

da imprescritibilidade da ação de reparação ao erário. 

A segunda corrente teria por fim dirimir conflito de posicionamento legal, 

excepcionando dos prazos prescricionais, porventura fixados para ilícitos praticados por 

agentes, aqueles eventualmente estabelecidos especificamente para ações de ressarcimento, 

conferindo-lhes, assim, tratamento diverso e pontual. 

                                                                                                                                                         
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.” 
193 “Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 
I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma 
da lei, as decorrentes de obras da União.” 
194 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: [...] 
XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o 
disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I; [...] 
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; [...] 
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
195 “II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.” 
196 “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: [...] 
II – autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei 
complementar.” 
197 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...] 
 V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, 
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público.” 
198 COSTA, Henrique Araújo; COSTA, Alexandre Araújo. A prescritibilidade das ações de ressarcimento. 
Disponível em: <www.arcos.adv.br/artigos>. Acesso em: 15 set. 2008. 
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Restaria, pois, esclarecida que a prescrição do ilícito não implicaria a prescrição das 

ações de ressarcimento. O ressarcimento trataria de reparação, indenização, observado o prazo 

legal de dez anos, enquanto para penalização por infrações administrativas guardar-se-ia o 

prazo de cinco anos. Separadas, assim, as esferas disciplinar e reparatória, cada qual com suas 

peculiaridades definidas pelo sistema.199 

O fato é que se formaram duas correntes preponderantes tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência: a que defende a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao tesouro e 

aquela que postula a prescritibilidade do mencionado instrumento de tutela, como ocorre com 

a pretensão punitiva, passível, pois, de regramento por lei ordinária. 

Ambas buscaram seus fundamentos nos princípios da supremacia e indisponibilidade 

do interesse público, segurança jurídica e moralidade. 

Mister, pois, a análise, ainda que sucinta, dos vetores constitucionais regedores da 

Administração Pública, e em especial daqueles que mais de perto interessam ao tema. 

 

 

3.3.1.8.2 Princípios informadores do ressarcimento 

 

 

Fundamenta a tese da prescritibilidade das ações de ressarcimento o princípio da 

segurança jurídica. Por sua vez, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento respalda-se 

nos princípios da supremacia e indisponibilidade dos direitos fundamentais, e da moralidade. 

Necessário, então, abordar o conteúdo dos vetores destacados. 

 

 

3.3.1.8.2.1 Moralidade 

 

 

Segundo o princípio da moralidade,200 a atividade administrativa deve se ater às 

regras de lealdade e boa-fé, conforme registra com propriedade o insigne Jésus Gonzalez 

Pérez.201 

                                                 
199 COSTA, Henrique Araújo; COSTA, Alexandre Araújo. A prescritibilidade das ações de ressarcimento. 
Disponível em: <www.arcos.adv.br/artigos>. Acesso em: 15 set. 2008. 
200  BUSQUETS, Cristina Del Pilar Pinheiro; PRATA, Maria Beatriz. A moralidade na Administração Pública e 
os Tribunais de Contas. In: XVII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, São Luis do Maranhão, 1993. 
Revista do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, n 73, out./93, p. 29-55, p. 39. 
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Sua inserção expressa na Constituição Federal reflete uma das mais notáveis 

conquistas positivadas pelo constituinte, na medida em que traz para o terreno da concretude 

um conceito indeterminado. 

O constituinte andou corretamente ao tentar desmistificar a conotação de conceito 

jurídico vago, quando, no momento de aplicação da regra, possa ser transportado para o plano 

da determinação.202  

Assim, o Direito utiliza-se da linguagem natural, mesclando-a com termos técnicos, 

de sorte a torná-lo compreensível aos integrantes da sociedade que visa a regular, portanto, 

seus destinatários. 

A moralidade constitui-se no conjunto de regras de conduta obtidas do ordenamento 

jurídico, disciplinadoras do exercício dos Poderes do Estado. É pressuposto de validade e 

eficácia do ato administrativo, diferenciando-se, assim, da moral comum que se compõe de 

regras de ética e bons costumes.  

A respeito desses elementos, assinala Márcio Cammarosano:  

 

[...] o Direito e a Moral constituem ordens do comportamento humano, e que 
estabelecem, cada qual a seu modo, o que deve ser, consubstanciando 
valores. Conseqüentemente, assim como a norma moral, “a norma jurídica 
situa-se no âmbito da normatividade ética”, possuindo “uma essência ética, 
uma vez que se dirige à conduta social do homem, indicando-lhe como agir 
no complexo da realidade social a que se ajusta, sob a inspiração de valores, 
cuja fonte comum axiológica é o próprio homem.203 

  

O conceito ínsito ao princípio da moralidade é alicerçado em valores que informam 

as normas jurídicas e, muito além delas, estende-se pelos valores socialmente aceitos e 

consagrados como íntegros. 

Esta diretriz constitucional impõe, indubitavelmente, à Administração Pública o 

caminho a ser trilhado em face dos administrados, pautado pela conduta correta, sincera e 

                                                                                                                                                         
201 PÉREZ, Jesus González. El princípio general de la buena fé en el Derecho Administrativo . 2ª ed. Madrid: 
Civitas, 1989, p. 49. 
202 Neste sentido grafa Weida Zancaner que “os conceitos jurídicos indeterminados são conceitos de experiência 
ou de valor, utilizados pelo legislador para se referir a certas realidades que não admitem um tipo de 
determinação mais precisa. Ademais, o Direito não pode ser formulado através de uma linguagem estritamente 
técnica, já que visa regular comportamentos humanos; o que, em outras palavras pobres, significa que o Direito, 
para poder atingir seu objetivo tem que ser inteligível, caso contrário, não se efetivará”. (Parecer emitido nos 
autos do TC 6280/026/91. Proposta de estudos sobre o princípio da moralidade, estabelecido no capítulo VII da 
Constituição Federal e sobre o princípio da razoabilidade. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Pleno, rel. 
Conselheiro José Luiz Anhaia Mello, sessão de 13/03/91, DOE 18/04/91, p. 25-28). 
203 CAMMAROSANO, Márcio. O princípio constitucional da moralidade e o exercício da função 
administrativa . Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 50. 
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transparente, sendo-lhe vedado comportamento impregnado de malícia, vício e desídia, 

cerceador dos direitos e garantias dos indivíduos: 

 

Valores como esses, e porque juridicizados devem ser prestigiados pelo 
Administrador Público. Este, ao interpretar as normas nas quais se refletem, 
visando sua aplicação, e ao avaliar situações de fato para detectar sua 
incidência, não pode ignorar o sentido que os conceitos que expressam 
valores têm no seio da coletividade de que promanam, e em dado momento 
histórico, mas sempre atentos ao enfoque contextual do sistema 
normativo.204 

 

Por conseguinte, a coerência revela-se inerente ao exercício da atividade 

administrativa como forma de compatibilizá-la com os comandos constitucionais. Neste 

sentido, se viciada, e por meio de mecanismos fraudadores, atinge finalidade estranha à do ato 

praticado e tornar-se-á reprovável do ponto de vista da moralidade. 

Por este prisma, observa agudamente Seabra Fagundes:  

 

[...] a moralidade é elemento do ato administrativo, posto que este pode ser 
legal, mas não ser moral. Nesta hipótese, o novo texto constitucional deixa 
clara a possibilidade jurídica de se atacar o referido ato, devendo este ser 
anulado pela própria Administração ou declarada sua nulidade pelo Poder 
Judiciário.205 
 

Ao consignar a moralidade como princípio na Constituição Federal de 1988, o 

legislador, de outra parte, nada mais fez que tornar inquebrantável um ideal, por óbvio a ser 

perseguido e conquistado, portanto ainda longe de se tornar parte integrante do apenas “ser 

brasileiro”. 

“Nunca se roubou tanto neste país”, esta a frase que, vez ou outra, se ouve por aí. 

Entretanto, há neste fracassado panorama novidade: o legislador constitucional, atento aos 

reclamos do povo, dotou a Constituição Federal de 1988 de medida forte e avassaladora 

contra os corruptos que, por gerações, tratam de dilapidar o patrimônio de todos, 

especialmente dos menos favorecidos: a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao 
                                                 
204 CAMMAROSANO, Márcio. O princípio constitucional da moralidade e o exercício da função 
administrativa . Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 50. 
205 SEABRA FAGUNDES, Miguel de. O art. 50 da Constituição Federal. Evento promovido pelo Instituto de 
Direito Administrativo Paulista (IDAP), Federação do Comércio de São Paulo, 1989. Notas taquigráficas. 
“Já tivemos oportunidade de registrar anteriormente que a Constituição vigente juridicizou o tão decantado 
princípio da moralidade, elegendo-o como um dos pilares de sustentação do Estado brasileiro que o criou [...] 
Destarte, a moralidade administrativa indubitavelmente constitui pressuposto de validade de todos os atos 
jurídicos em que a Administração Pública tomar parte. A par disto, é mister salientar que este princípio em tela 
se traduz como um conjunto de regras de condutas extraídas do regime jurídico administrativo, tendo em vista as 
finalidades da função administrativa.” (BUSQUETS, Cristina del Pilar Pinheiro; PRATA, Maria Beatriz. 
Admissão de pessoal nas empresas públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 23.). 
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erário. Tal medida, em que pese combatida e execrada por muitos, vem de encontro àquelas 

situações escandalosas de corrupção e malversação de dinheiro público cujas apurações, de 

tão alongadas mediante expedientes de todas as ordens, inclusive legais, acabam no vazio da 

impunidade e no abrigo da preclusão. Daí o nascimento de outro jargão popular: “e tudo 

acabou em pizza”.  

Oxalá chegará o dia em que o constituinte não precisará se preocupar em tornar 

explícito princípio da moralidade, tampouco delongar o tempo indefinidamente, seja no 

combate ao racismo, seja no combate ao terrorismo ou ao dilapidador do erário, simplesmente 

porque esta herança, culturalmente maldita, terá sido banida para sempre da história do Brasil. 

E neste caso, sim, o tempo futuro será o aliado na construção de um presente digno. 

 

 

3.3.1.8.2.2 Supremacia e indisponibilidade dos interesses públicos 

 

 

A função administrativa norteia-se pela supremacia do interesse público sobre o 

interesse particular. Tal princípio implica afirmar que o interesse da coletividade deve 

prevalecer em relação aos dos particulares.  

O vetor em tela é considerado princípio geral do direito, não figura em prescrição 

específica, porém se irradia por todo o sistema normativo. Garante, portanto, a estabilidade da 

ordem social. 

Difere, pois, do direito privado, porque este é pautado pela autonomia da vontade, 

isto é, na liberdade de escolha dos administrados. Desde que não violem a lei, tudo lhes é 

permitido. Onde existe função pública deve haver subsunção total ao texto constitucional e à 

lei. O interesse da entidade governamental não pode ser considerado. Isso ocorre porque a 

função pública se volta para o interesse do corpo social, ou seja, para o interesse público.206 

Renato Alessi estabelece a diferenciação entre o interesse público primário e o 

secundário ao registrar que o primeiro se revela como o interesse público propriamente dito. 

Neste prisma, o interesse público só existe se e quando a lei o cria estabelecendo também sua 
                                                 
206 Afirma Celso Antônio Bandeira de Mello que “convém reiterar, e agora com maior detença, considerações 
dantes feitas, para prevenir intelecção equivocada ou desabrida sobre o alcance do princípio da supremacia do 
interesse público sobre o interesse privado na esfera administrativa. A saber: as prerrogativas que nesta via 
exprimem tal supremacia não são manejáveis ao sabor da Administração, porquanto esta jamais dispõe de 
‘poderes’, ‘sic et simpliciter’. Na verdade o que nela se encontram são ‘deveres-poderes’ [...]. Isto porque a 
atividade administrativa é desempenho de ‘função’”. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de 
direito administrativo . 27. ed. rev. e atual até a Emenda Constitucional, 64 de 04.02.2010. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 97).  
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moldura. Difere, portanto, do interesse público secundário, que, na concepção do jurista em 

questão, se manifesta como o interesse do organismo estatal e que só pode ser alcançado na 

medida em que coincidente com os interesses primários.207 

Interesse público não é mero conceito destituído de conteúdo e apanágio justificador 

de comportamentos administrativos espúrios. O interesse público identifica-se com os 

interesses do povo, da comunidade, de todos sem distinção. 

Recordam Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari que: 

 

O interesse público é o interesse comum da coletividade, do conjunto dos 
cidadãos. Como antes se assentou, este é o interesse público primário, que 
não se confunde com o mero interesse do aparelhamento administrativo 
(interesse público secundário), ou com o interesse pessoal do agente 
público.208 

 

Interesse público é, pois, a “expressão dos interesses individuais coincidentes dos 

administrados”, como afirmado por Eduardo Ortiz y Ortiz quando da elaboração da lei de 

processo administrativo da Costa Rica em 1978 (art. 113).209 

Portanto, interesse público e interesse do Estado podem não coincidir. A ação estatal 

pode visar a fins não coincidentes com os perseguidos pela comunidade em face de 

determinada situação concreta.  

Falar de interesse público hoje é falar de interesses coletivos, envolvidos aí os 

individuais, coletivos e difusos. 

Já não há mais falar em supremacia do interesse público, mas na supremacia e 

indisponibilidade dos direitos fundamentais. O agir estatal volta-se para a observância da 

dignidade humana. 

Assim também caminhou o Pacto de San José da Costa Rica (1992) ao assegurar ser 

dever dos Estados legislarem em favor dos direitos humanos.210 

                                                 
207 ALESSI, Renato. Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1960. 
p.197 e notas de rodapé 3 e 4. 
208 FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo. 2. ed. rev. amp. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.97. 
209  “Art. 113. 
1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente  el interés 
público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los 
administrados. 
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y 
justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.” 
(FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo. 2. ed. rev. amp. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 97). 
210 Artigo 2º - Dever de adotar disposições de direito interno. 
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O interesse público não deve, pois, servir de instrumento de manipulação nas mãos 

do agente público, considerado aí o gestor ou o político; deve, sim refletir, sob o ponto de 

vista subjetivamente expresso, desejo de beneficiar o povo, destinatário último da prática 

administrativa ou parlamentar. 

Dentro dessa perspectiva, a Administração não poderá agir contra legem ou praeter 

legem, mas somente lhe caberá agir secundum legem. 

Ademais, a posição de supremacia que ostenta acarreta para a Administração Pública 

a possibilidade jurídica de criar ou modificar relações com particulares por ato unilateral. 

Surge, assim, o cognominado ius imperium do Poder Público. Em decorrência dessas 

premissas emana a exigibilidade como nota característica do regime jurídico administrativo.  

A exigibilidade caracteriza-se pela possibilidade de a Administração executar o ato 

sem precisar se dirigir ao órgão judiciário.  

Aqueles que defendem a tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao 

erário encontram, no princípio da supremacia do interesse público, seu principal fundamento. 

Na verdade, tal posição sustenta-se na defesa não do patrimônio de uma entidade 

individualmente considerada, mas de todos, a coisa pública. “Assim, se esse patrimônio é 

formado a partir das contribuições de toda a coletividade, é a esta, certamente, que aproveita a 

imprescritibilidade”.211 

Admitir a prescritibilidade da reparação da lesão ao erário seria admitir premiação ao 

enriquecimento ilícito à custa de crianças privadas da merenda escolar, de doentes privados de 

remédios e tratamento público; de água potável a comunidades carentes e tantas outras 

anomalias que colocam este país na lista dos mais corruptos do mundo.212 

 

 

                                                                                                                                                         
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições 
legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas 
constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem 
necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. 
211 FURTADO, Lucas Rocha. Parecer exarado no Acórdão TCU n. 2709/2008, Processo 005.378/2000-2, 
Plenário, rel. Min. Benjamin Zimler, sessão de 26/11/2008, DOU 01/12/2008. 
212 Veja o ranking de corrupção da Transparência Internacional em 2008. 
“Brasil, com nota 3,5, está no 80º melhor lugar entre 180 países. Dinamarca, Suécia e Nova Zelândia são os 
países menos corruptos. O Brasil aparece em 80.º lugar no ranking de corrupção divulgado nesta terça-feira 
(23), em Berlim, pela ONG Transparência Internacional (TI). Desde 1995, a ONG publica todo ano um índice de 
percepções da corrupção (CPD) classificando 180 países segundo a análise de um grupo internacional de 
empresários, especialistas e universitários. O índice vai de 10 para um Estado considerado ‘limpo’ a zero para 
um Estado ‘corrupto’.” (O BRASIL TEM NOTA 3,5. G1, Rio de Janeiro, 23 nov. 2008. Editorial 
mundo/corrupção. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL770193-5602,00-
BRASIL+TEM+NOTA+NO+RANKING+DA+CORRUPCAO+DA+TRANSPARENCIA+INTERNACIONAL.
html>. Acesso em: 23 set. 2008). 



112 
 

3.3.1.8.2.3 Segurança jurídica 

 

 

Como salientado em capítulo próprio, a regra geral no Direito pátrio é a prescrição. 

Daí a clássica “O Direito não socorre a quem dorme”. À imprescritibilidade reservam-se, 

portanto, matérias especialíssimas e expressamente enunciadas no texto legal.  

E assim se dá em razão do princípio da segurança jurídica, que confere razão e 

consistência ao sistema jurídico. Os indivíduos necessitam de coerência e segurança na 

condução, planificação e autorresponsabilização. Daí por que, desde sempre, o Estado 

incorporou vetores de observância obrigatória, razão de sua própria existência, quais sejam, o 

da segurança jurídica e o da confiança do cidadão. 

Utilizadas, não raras vezes, pela doutrina e jurisprudência como sinônimas, as 

expressões segurança jurídica, confiança e boa-fé apresentam contornos específicos, ainda 

que se destinem a assegurar direitos e valores tutelados pelo sistema. 

A segurança jurídica encontra-se estampada no artigo 5º da Constituição Federal de 

1988, portanto inserida no rol de direitos e garantias fundamentais: “ Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, nos termos seguintes”. (grifos nossos) 

O princípio da segurança jurídica apregoa que entre as mais relevantes funções do 

direito sobressai cristalinamente aquela que confere certeza às relações humanas. Tal assertiva 

decorre do próprio Direito, que imputa efeitos a determinados fatos, porquanto cada indivíduo 

sujeito ao ordenamento legal positivado poderá conhecer previamente todas as consequências 

de seus atos.  

Segundo Ricardo Lobo Torres, a segurança jurídica confere paz, certeza e garantia 

dos direitos fundamentais.213 Paulo de Barros Carvalho a vê como um sobreprincípio que se 

efetiva pela atuação de todos os demais princípios, “mas dotado de aspectos lógicos 

peculiares, que lhe atribuem preeminência sintática com relação a todos os demais.” 214 

                                                 
213 TORRES, Ricardo Lobo. A segurança jurídica e as limitações constitucionais ao poder de tributar. REDE - 
Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, n. 4, out./dez. 2005. Disponível em 
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-4-OUTUBRO-2005-RICARDO%20TORRES.PDF>. Acesso 
em 24 maio 2009. 
214 CARVALHO, Paulo de Barros. O princípio da segurança jurídica. Revista da APG, Associação dos Pós-
Graduandos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan./mar. 1993, 
p. 125, 130. Nessa mesma linha, Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari: “Enfim, a segurança das relações 
jurídicas, que é um superprincípio jurídico, determinante da existência do próprio sistema jurídico, não se 
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Sob o enfoque objetivo, a segurança jurídica visa à estabilidade de normas e 

instituições e aos limites à retroação de atos estatais, inclusive os legislativos. Em nome de tal 

princípio protegeu nosso sistema o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 

A título de exemplo, ementa do Superior Tribunal de Justiça:  

 

Recurso Especial. Previdenciário. Concessão de aposentadoria. Mudança de 
critérios. Impossibilidade de revisão dos atos administrativos. Esta Eg. Corte 
já pacificou o entendimento de que a administração pode utilizar de seu 
poder de autotutela, para anular ou revogar seus próprios atos, quando 
eivados de nulidade. Entretanto, deve-se preservar a estabilidade das 
relações jurídicas firmadas, respeitando-se o direito adquirido incorporado 
ao patrimônio material e moral do particular, tanto mais se observar que não 
houve fraude, mas simples mudança de critérios para a concessão do 
benefício. Recurso conhecido, mas desprovido.215 

 

Sob aspecto subjetivo, a segurança jurídica confere confiança e credibilidade a todos 

os atos estatais. 

A confiança diz respeito ao aspecto subjetivo da segurança jurídica, mais de perto à 

previsibilidade dos administrados em relação aos atos do Estado administrador. Recorda 

Almiro Couto e Silva que o princípio da confiança, nascido na Alemanha, destina-se a 

preservar atos ilegais “mesmos nulos de pleno direito, por ilegais ou inconstitucionais, ou, 

pelo menos, dos efeitos desses atos, quando indiscutível a boa-fé”.216 

A boa-fé, herança do direito romano, hoje objetivamente incorporada em diversos 

sistemas normativos, comporta ideia de lealdade, honestidade, verdade, probidade, enfim, 

elementos subjetivos que se irradiam não só entre os institutos regidos pelo direito privado, 

como também pelo público. 

A boa-fé dá suporte ao princípio da segurança jurídica de sorte que nas relações entre 

indivíduos e Estado; a título de exemplo, a boa-fé incide para certificar a ação estatal, dando-

lhe credibilidade e previsibilidade, de modo a evitar surpresas e instabilizações das relações 

jurídicas. 

A segurança jurídica traz, pois, em si o apanágio da estabilidade, não querendo 

significar, sob o aspecto objetivo, nada além do que o próprio tempo a estabilizar situações. 

                                                                                                                                                         
coaduna com a instabilidade gratuita, decorrente de meras irregularidades irrelevantes.” (FERRAZ, Sérgio; 
DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo. 2. ed. rev. amp. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 95). 
215 Relator: Ministro José Arnaldo da Fonseca, Recurso Especial 2002/0017530-0, DJ de 19.12.2002. 
216 COUTO E SILVA, Almiro. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileira e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial 
do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n. 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do 
Estado, Salvador, n. 2, abr./jun. 2005. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 21 maio 
2009. 
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Contudo, necessário recordar que a segurança jurídica faz-se acompanhar de 

polaridade, como bem observa Ricardo Lobo Torres.217 De fato, a estabilidade jurídica não há 

de servir de escudo para situações que, por atentarem gravemente contra os valores jurídicos 

tutelados, apenas fomentam a instabilidade das relações e a intranquilidade social. 

Daí observar Canotilho que “a segurança jurídica está conexionada com elementos 

objetivos da ordem jurídica — garantia da estabilidade jurídica, segurança de orientação e 

realização do direito”. 218 

Ora, o direito para o qual se volta a segurança jurídica é aquele que oferece 

orientação firme, robusta e antes de tudo reconhecida pelos que a ele se submetem, sob pena 

de atentarmos contra o próprio Estado de Direito. A segurança jurídica e os princípios da 

legalidade e confiança configuram as vigas mestras do Estado de Direito.219 

É bem verdade que a segurança jurídica, sob o aspecto objetivo, envolve o próprio 

tempo, ou seja, a necessidade que possui o sistema jurídico de manter o status quo em prol da 

estabilidade das relações, do Estado para com os administrados. Não há falar aqui de boa-fé 

ou má-fé, tampouco no “primado absoluto do princípio da legalidade”, nas preciosas lições de 

Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari,220 mas apenas e tão somente em mantença de atos e 

situações consolidadas pelo tempo em nome da justiça.  

Assim, se por um lado colocamo-nos de acordo com os eminentes mestres no tocante 

ao fato de que a segurança jurídica, objetivamente considerada, traz em si apenas a 

estabilidade do sistema jurídico, por outro lado, necessário estar atentos para que tal posição 

adotada, sem as devidas ponderações, não fomente situação aberrante ao Regime Democrático 

de Direito. 

A segurança jurídica jamais deve preponderar sobre a justiça; na verdade, o que se 

observa é que, em determinado caso concreto, as circunstâncias evidenciam que a justiça 

material foi alcançada pela ação do tempo, logo, permanecem os efeitos da ação 

administrativa em detrimento do princípio da legalidade. Contudo, na prática, nem sempre é 

clara e fácil a tarefa de distinguir quando aplicar o princípio da legalidade e quando o da 

segurança jurídica. De fato, há casos em que a aplicação do princípio da legalidade, pura e 

                                                 
217 TORRES, Ricardo Lobo. A segurança jurídica e as limitações constitucionais ao poder de tributar. REDE - 
Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, n. 4, out./dez. 2005. Disponível em 
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-4-OUTUBRO-2005-RICARDO%20TORRES.PDF>. Acesso 
em: 24 maio 2009. 
218 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª. ed. Coimbra: Almedina, 
2008, p. 257. 
219 Ibidem, p. 257. 
220 FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo. 2. ed. rev. amp. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 209. 
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simplesmente, a exemplo da invalidação de ato pela Administração Pública após considerável 

prazo legal, sob o argumento de que se enganou ou que foi dado ao tema de fundo 

interpretação diversa, só causa intranquilidade, surpresa e frustração dos destinatários 

envolvidos. 

E em relação ao tema proposto, surge questão relevante: Por quanto tempo mais, sob 

o primado da segurança jurídica, perdoar-se-ão atos imperdoáveis? 

Entre os dois extremos da dinamicidade da ordem jurídica e da mantença da 

estabilidade social, caberá ao Estado escolher caminhos jurídicos que lhe permitam realizar o 

ideal de justiça material. “O Direito é um instrumento da Justiça”, em mais uma lição de 

Cláudio Ferraz de Alvarenga. 

Necessário recordar que o interesse público pode, quando bem entenda o legislador, 

no uso de sua competência constitucionalmente assegurada, sobrepor-se à segurança jurídica, 

em casos em que esta não mais se justifique, bem como a excepcionalidade e/ou a gravidade 

da situação recomende. 

Na jurisprudência brasileira, cada vez mais o princípio da segurança jurídica é 

invocado pelos tribunais de todo o país para solucionar pendências que, por fugirem ao direito 

adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito, relacionam-se à preservação dos atos inválidos 

quando configurada a boa-fé dos destinatários na percepção das vantagens deles emanadas. 

Ora, o próprio princípio da confiança nas ações estáveis e previsíveis do Estado 

prende-se à questão da preservação de atos inválidos quando presente um dos fatores 

subjetivos reconhecidos pela doutrina e jurisprudência: a boa-fé dos administrados.221 E ele 

anda lado a lado com o princípio da segurança jurídica, e por vezes ambos se confundem 

apesar de se assegurar a segurança jurídica por elementos objetivos colhidos da ordem 

jurídica garantidores da estabilidade do Direito e dos respectivos efeitos das relações por ele 

regradas, enquanto a confiança guarde relação entre administrados e credibilidade no agir 

estatal. 

De fato, as pessoas nutrem legítimas expectativas em relação ao agir estatal, logo, a 

defesa, ainda que indireta, de corruptos, sob o manto da segurança jurídica, a par de gerar a 

                                                 
221 Na linha sustentada por Otto Bachof e Almiro do Couto e Silva, o princípio da confiança só preponderará 
sobre o da legalidade quando obtida a vantagem pelo destinatário por meios lícitos, sem dolo ou culpa, ou 
resultante de procedimento de sua responsabilidade. cf Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Verfahrensrecht in 
der Rechtssprechung des Bundesverwaltunsgerichts, Tübingen, 1966, 3. Auflage, vol.1, p.257 e ss.; vol.II, 1967, 
p.339 e ss. apud Gilmar Mendes. STF, QOPet (MC) 2900/RS. T2. Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27-05-03, v.u., 
DJ 01/08/03, p. 142; COUTO E SILVA, Almiro do. Princípios da legalidade da administração pública e da 
segurança jurídica no estado de direito contemporâneo. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 20, n. 84, p. 
46-63, out./dez. 1987, p. 55. 
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aparente “estabilidade jurídica”, esconde, na verdade, a fragilidade do sistema incapaz de agir 

a tempo e a hora no firme combate aos maus agentes públicos. 

Recorde-se: a segurança jurídica guarda em si uma possibilidade de conservação de 

situação reconhecidamente merecedora de amparo. 

Para Almiro Couto e Silva,  

 

A regra do art. 54 da Lei nº 9.784/99, por traduzir, no plano da 
legislação ordinária, o princípio constitucional da segurança jurídica, 
entendida como proteção à confiança, tem como pressuposto a boa-fé 
dos destinatários. A decadência do direito da Administração à 
anulação não se consuma se houver má-fé dos destinatários.222 

 

A segurança jurídica, e a própria proteção ao princípio da boa-fé, não se aplicam à 

Administração, ou a seus agentes, porque estes gozam da presunção de legalidade de seus 

atos. Logo, se um agente pratica ato administrativo com desvio de finalidade para locupletar-

se à custa do tesouro, nada mais faz que praticar ato inconvalidável.  

Usar da “segurança jurídica”, “estabilidade social”, “paz social” etc., para enterrar 

situações de flagrante dilapidação do patrimônio público, provoca, em verdade, reação 

contrária do povo, qual seja, a descrença generalizada no sistema de normas, nas instituições 

públicas e nos seus respectivos representantes.223 

De outra parte, o princípio da segurança jurídica deve ser ponderado lado a lado com 

o da legalidade. Na verdade, do cotejo entre estes dois princípios, prevalecerá a segurança 

jurídica sobre a ilegalidade sempre que associada com a boa-fé dos destinatários do ato 

administrativo praticado com vício. 

Assim, porque considerada um sobreprincípio, a segurança jurídica efetiva-se e reage 

quando da atuação e/ou descumprimento dos demais princípios, daí sua força axiológica.224 

Quando princípios são violados, esta transgressão é passível de absorção tanto pela 

sociedade quanto pelo Poder Judiciário. Caso bem absorvido pela sociedade, gera-se 

verdadeira transformação e transmutação de valores em evolução das mais positivas. Quando 
                                                 
222 COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileira e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial 
do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n. 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do 
Estado, Salvador, n. 2, abr./jun. 2005. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 21 maio 
2009. 
223 A respeito das transformações pelas quais passa o princípio da segurança jurídica confira-se DERZI, Misabel. 
Pós-modernismo e Tributos: complexidade, descrença e corporativismo. Revista Dialética de Direito 
Tributário , São Paulo, n. 100, p. 65-80, 2004. 
224 CARVALHO, Paulo de Barros. O princípio da segurança jurídica. Revista da APG, Associação dos Pós-
Graduandos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan./mar. 1993, 
p. 132. 
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absorvida pelo Judiciário, opera-se verdadeira modificação do sistema de normas, que passa a 

abrigar novos valores e novas formas de atuação.225 

Neste caso, muito embora violado certo princípio, o próprio sistema encarrega-se de 

recompô-lo por meio da atuação de outros tantos, social e legalmente admitidos, de modo que, 

ao final, sairá ele, ainda que contrariado, fortalecido. 

Contudo, quando tal mecanismo de equilíbrio e recomposição falha, ou seja, quando 

outros valores não atuam de forma aceitável social e juridicamente de modo a consolidar a 

nova ordem jurídica , somente a insegurança jurídica resulta fortalecida, gerando maléfica 

influência sobre as demais normas e conteúdos axiológicos do sistema . 

Consignem-se, em arremate, considerações de Paulo de Barros Carvalho:  

 

A circunstância de que um princípio seja transgredido, uma ou mais vezes, 
pouco diz sobre sua eficácia. Impende saber se os mecanismos de 
recomposição, previstos pelo sistema, funcionaram a ponto de restabelecer 
os valores ofendidos. Em caso afirmativo, ter-se-á a manifestação de sua 
efetividade. 
Não haverá respeito ao sobreprincípio da segurança jurídica sempre que as 
diretrizes que o realizem venham a ser concretamente desrespeitadas e tais 
situações infringentes se perpetuem no tempo, consolidando-se.226 

 

Os reclamos dos cidadãos pela apuração dos atos de corrupção e malversação de 

dinheiro público não devem ser diferentes do anseio da Administração Pública de vê-los 

razoável, proporcional, e eficazmente corrigidos.  

 

 

3.3.1.9 A ação de ressarcimento e a segurança jurídica. 

 

 

Se a prescrição é regra geral, as exceções, em razão da própria segurança jurídica, 

não podem constar da norma de forma pouco clara, a forçar interpretações das mais díspares. 

O legislador constituinte poderia consignar com clareza, a exemplo de outras passagens do 

                                                 
225 CARVALHO, Paulo de Barros. O princípio da segurança jurídica. Revista da APG, Associação dos Pós-
Graduandos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 117-135, jan./mar. 1993, 
p. 132. 
226 Ibidem, p. 135. 
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texto constitucional (incisos XLII e XLIV, do art. 5º),227 a imprescritibilidade das ações de 

ressarcimento. Contudo, não o fez. 

Tal procedimento levou doutrina e jurisprudência aos mais acirrados debates no 

tocante à interpretação que se deveria dar à parte final do § 5º do art. 37. 

Argumentou-se, a propósito, a natureza dos bens resguardados da incidência da 

prescrição, ou seja, os bens protegidos consignados nos incisos XLII e XLIV, do art. 5º, 

valores fundamentais ao Estado Democrático (igualdade, dignidade da pessoa humana, 

integridade do Estado e proteção à vida). Agregou-se à tese o fato de que o legislador poupou 

da imprescritibilidade a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos (inciso XLIII, 

art. 5º). Nessa escala de valores, bem menos fundamental, admita-se, é a defesa dos interesses 

fazendários. 

Outra tese contrária à imprescritibilidade das ações de ressarcimento procurou 

ressaltar a intenção do legislador, de desatrelar os prazos de prescrição para propositura das 

ações de ressarcimento, dos prazos de prescrição para aplicação das sanções administrativas e 

penais impostas aos agentes. Assim, o prazo de punição do agente não necessariamente 

coincidiria com o prazo para reparação do patrimônio lesado. 

Nesta circunstância, o entendimento que consagrara a prescrição das ações de 

ressarcimento, com base no princípio da segurança jurídica, ganhou força, alimentado pela 

necessidade de antepor limites à pretensão do Estado de recompor os cofres públicos, em face 

do causador do ilícito.  

Parece inadmissível, entretanto, pretender eximir o agente causador do ilícito de 

reparar o erário por ele lesado, com arrimo na segurança jurídica, em prejuízo de toda a 

coletividade e em nome apenas da estabilização da relação indivíduo-Estado e do bem-estar 

do agente causador do ilícito, resguardando sua integridade e patrimônio, por vezes formado 

apenas com o fruto da prática do ilícito. 

                                                 
227 “Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 
da lei; 
[...] 
XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado democrático;” 
“Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 
[...] 
§ 4.º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.” 
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Aliamo-nos à manifestação de Lucas Rocha Furtado:  

 

[...] por certo, a imprescritibilidade constitui exceção no Direito. Mas ela 
pode se justificar e ter lugar quando se prestar a resguardar um interesse 
coletivo considerado de alta e excepcional relevância. Foi com esse intuito 
que, por exemplo, visando ao elevado interesse de se preservar a nação e o 
Estado brasileiros, foram considerados imprescritíveis pelo constituinte os 
crimes de racismo e os relativos às ações de grupos armados contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático (incisos XLII e XLIV, 
respectivamente, do art. 5.º da Constituição). E é também com o mesmo 
intuito de se satisfazer ao elevado interesse de se preservar o patrimônio de 
toda a coletividade que se justifica e tem lugar a imprescritibilidade da 
pretensão de ressarcimento da coisa pública lesada pelo indivíduo.228 

 

Em que pese acirrado e douto debate, o Supremo Tribunal Federal, a quem cabe dar 

aos preceitos constitucionais os matizes mais consentâneos com os valores consagrados em 

Direito, firmou convicção, nos autos do Mandado de Segurança nº 26.210-9/DF, de que a 

parte final do § 5º do art. 37 da Constituição Federal ressalva da prescrição as ações de 

ressarcimento ao erário.229 No mesmo sentido, voto de Herman Benjamim prolatado nos autos 

do Recurso Especial nº 1.069.779, da E. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.230 

A prescrição, nos direitos positivos modernos, foi instituída para assegurar a paz 

social e a tranquilidade da ordem jurídica.231 A imprescritibilidade, restringida a matérias 

                                                 
228 TCU acórdão n. 2709/2008, Processo 005.378/2000-2, Plenário, rel. Min. Benjamin Zimler, sessão de 
26/11/2008, DOU 01/12/2008. 
229 Trecho do voto do Ministro Ricardo Lewandowski: “No que tange à alegada ocorrência de prescrição, incide, 
na espécie, o disposto no art. 37, § 5.º, da Constituição de 1988, segundo o qual: 
§ 5.º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
Considerando ser a Tomada de Contas Especial um processo administrativo que visa identificar responsáveis por 
danos causados ao erário, e determinar o ressarcimento do prejuízo apurado, entendo aplicável ao caso sob 
exame a parte final do referido disposto constitucional.  
Nesse sentido é a lição de José Afonso da Silva: 
[...] ‘A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento’. Vê-se, porém, que há uma 
ressalva no princípio. Nem tudo prescreverá. Apenas a apuração e punição do ilícito, não porém o direito da 
Administração ao ressarcimento, à indenização, do prejuízo causado ao erário. É uma ressalva constitucional e, 
pois, inafastável, mas, por certo, destoante dos princípios jurídicos, que não socorrem quem fica inerte 
(dormientibus non sucurrit ius)”.  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed..  
rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 57, de 18.12.2008. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 673. 
230 Segundo entendimento do eminente relator acolhido, por unanimidade, pelo Egrégio Colegiado, a Lei Federal 
8.429/1992, que regulamenta as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, a 
festejada “Lei de Improbidade Administrativa” disciplina prazo prescricional de cinco anos para aplicação de 
penas previstas (suspensão de direitos políticos, perda da função pública, proibição de contratar com o Poder 
Público), ressalvando deste prazo as ações de ressarcimento. 
231 “O tempo, dizia Pothier, faz presumir o pagamento ou o perdão da dívida, e este seria o fundamento da 
prescrição. Mas se assentada fosse nesta praesumptio, atentaria por demais contra a realidade, em face da prova 
aduzida, pelo credor, da inexistência de uma ou de outro. É, então, na paz social, na tranqüilidade da ordem 
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específicas e que reclamam justiça, ainda que tardia, também. Os que concebem a 

imprescritibilidade como imoral e atentatória à estabilidade das relações talvez ignorem que o 

conteúdo da imoralidade acompanha o próprio tempo, de sorte que imorais hoje são as 

reiteradas ações corruptoras dos valores da cidadania, os maus exemplos de nossos políticos e 

a malversação contínua e escancarada do dinheiro público. Se muitos dirão “ora, mas isso 

sempre existiu”, por que se deve deixar para gerações futuras o conformismo com tão 

aviltante panorama nacional?  

 Prescrição e imprescritibilidade são, pois, exceções reconhecidamente necessárias à 

ordem jurídica e sobejamente motivadas pelo interesse público e segurança jurídica que as 

justificam. Há, assim, que verificar a natureza do valor protegido pela norma e averiguar em 

que medida a referência ao passado entra em colisão com as normas e princípios 

constitucionais albergados no presente. 

E, nesta linha, a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário não fere a 

segurança jurídica, pelo contrário, consagra-a ao solidificar a proteção constitucional aos de 

boa-fé, e via inversa ao perseguir, com a espada da justiça, os que de má-fé desmoralizam as 

instituições e a função pública e denigrem o sistema legal.  

E acrescenta José Roberto Pimenta Oliveira:  

 

Entrever no artigo 37, § 5º imprescritibilidade das ações de ressarcimento de 
prejuízos causados ao erário não desrespeita o princípio da segurança 
jurídica, porque constitui tal regra expressa exceção ao seu conteúdo, por 
força da mesma fonte jurídica superior que o consagra, qual seja, a 
Constituição Federal.232 

                                                                                                                                                         
jurídica que se deve buscar o seu verdadeiro fundamento.” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de 
direito civil . 23. ed. p.585, Rio de Janeiro: Forense, 2009)  
232 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009, p. 313. 
Arrola, a propósito, José Roberto Pimenta Oliveira , ambas as correntes formadas: 
Em favor da imprescritibilidade do ressarcimento de dano causado ao erário público: PESSOA, Robertônio 
Santos. Curso de direito administrativo, 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 476; CAMMAROSANO, 
Márcio. Agentes públicos e a prática de atos administrativos. Boletim de Direito Administrativo , ano 24, n. 2, 
p.143-153, fev. 2008, p. 147; FREITAS, Juarez. O princípio jurídico da moralidade e a lei de improbidade 
administrativa. Fórum Administrativo , Belo Horizonte, ano 5, n. 48, p. 5075-5092, fev. 2005, p. 5087; 
MORAES, Alexandre de. Ministério Público e o combate à corrupção: breves comentários à Lei de 
Improbidade Administrativa. Disponível em: <www.mp.sp.gov.br>. Acesso em: 18.jun. 2007;  NOBRE 
JÚNIOR, Edilson Pereira. Improbidade administrativa: alguns aspectos controvertidos. Revista de Direito 
Administrativo , Rio de Janeiro, n. 235, p. 61-91, jan./mar. 2004, p. 90; FREYESLEBEN, Márcio Luís Chila. A 
improbidade administrativa: comentários à Lei nº 8.429 de 1992. Revista Jurídica do Ministério Público, JUS 
94, Belo Horizonte, n. 17, p. 297-380, 1994, p. 358; SARMENTO, George. Improbidade administrativa . Porto 
Alegre:Síntese, 2002, p. 226. Ao rol acrescente-se FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: 
comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 246-247. 
Em favor da prescritibilidade do ressarcimento do dano causado ao erário público: NASSAR, Elody. Prescrição 
na Administração Pública. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 348; GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação de 
improbidade administrativa: decadência e prescrição. Revista Interesse Público, Porto Alegre, n. 33, p. 55-92, 
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3.3.2 Controle Legislativo ou Parlamentar 

 

 

O controle legislativo compreende o controle parlamentar direto (o controle exercido 

diretamente pelo Congresso Nacional), isto é, de fora parte, o controle que realiza de maneira 

sistemática e minuciosa, com o auxílio do Tribunal de Contas. O controle exercido Poder 

Legislativo sobre a Administração Pública deve se limitar às hipóteses previstas na 

Constituição Federal, uma vez que implica interferência de um Poder nas atribuições dos 

outros dois.233 

E, mais adiante, acrescenta Maria Sylvia Zanella Di Pietro que “o controle constitui 

exceção ao princípio da separação de poderes, não podendo ser ampliado fora do âmbito 

constitucional”.234 

De acordo com o inciso X do artigo 49 da Constituição Federal, entre os atos de 

competência exclusiva do Congresso, incluem-se os de “fiscalizar e controlar, diretamente, 

ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 

administração indireta”.235 

O controle parlamentar é exercido pelo Congresso Nacional, na esfera federal, 

Assembleias Legislativas, na esfera estadual, e Câmaras de Vereadores, na esfera municipal, 

aos quais competem, entre outras atribuições constitucionais, a fiscalização dos atos do Poder 

Executivo, inclusive os praticados pela Administração Indireta (art. 49, X, da Constituição 

Federal). 

Além da função de elaboração normativa, cabe, ainda, ao Legislativo, a função 

fiscalizadora.  Para Robson Marinho:  

 

 [...] o poder de fiscalização do Parlamento apura ação administrativa, 
objetivando constatar, sobretudo, se essa ação se submete às regras de direito 
financeiro e às normas orçamentárias, se respeita as técnicas e princípios 
orçamentários e se é operacional, ou seja, se está em condições de alcançar o 
fim pretendido. [...] Mas é importante lembrar que essas novas 
responsabilidades não se apresentam de forma estanque, pois integram todo 

                                                                                                                                                         
2004, p. 65; TOURINHO. A prescrição e a lei de improbidade administrativa. Disponível em: 
<www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 01 out. 2008; MEZZOMO. A imprescritibilidade das ações 
ressarcitórias decorrentes de atos de improbidade administrativa : um equívoco hermenêutico. Disponível 
em: <http://ufsm.br/direito/artigos>. Acesso em: 09 dez. 2008; ANDRADE, Érico. O controle judicial da 
responsabilidade fiscal: ação civil pública de improbidade. Revista de Direito Administrativo , Rio de Janeiro, 
n.232, p. 283-305, abr./jun. 2003, p. 302. 
233 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo . 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 743.  
234 Ibidem, p. 743. 
235 Este dispositivo está regulamentado pela Lei nº 7.295, de 19 de dezembro de 84. 
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um novo tratamento constitucional que restaurou a plenitude das 
prerrogativas do Parlamento e possibilitou a abertura de novas e ricas 
perspectivas de trabalho, nas quais desponta a recuperação da capacidade de 
legislar. Com isso e como característica das democracias, o Poder 
Legislativo passou a assumir o papel que lhe é próprio, de principal canal de 
comunicação entre o Estado e a sociedade.236 
 

Nos termos do art. 70 da CF/88, compete ao Congresso Nacional realizar controle 

externo da Administração direta e indireta, exercendo fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, patrimonial e operacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncias de receitas, para o quê contará com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União (art. 71). 

O artigo 70 permite inferir algumas normas básicas: 

 

1. Quanto à atividade controlada, a fiscalização abrange a contábil, a 
financeira, a orçamentária, a operacional e a patrimonial; isto permite 
a verificação da contabilidade, das receitas e despesas, da execução do 
orçamento, dos resultados e dos acréscimos e diminuições 
patrimoniais; 
2. Quanto aos aspectos controlados, o seguinte universo: 
‘I. Controle de legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da 
receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de 
direitos e obrigações; 
II. Controle de legitimidade, que a Constituição tem como diverso da 
legalidade, de sorte que parece assim admitir exame de mérito a fim 
de verificar se determinada despesa, embora não ilegal, fora legítima, 
tal como atender a ordem de prioridade, estabelecida no plano 
plurianual; 
III. Controle de economicidade, que envolve também questão de 
mérito, para verificar se o órgão procedeu, na aplicação da despesa 
pública, de modo mais econômico, atendendo, por exemplo, uma 
adequada relação custo-benefício; 
IV. Controle de fidelidade funcional dos agentes da administração 
responsáveis por bens e valores públicos; 
V. controle de resultados de cumprimento de programa de trabalho e 
de metas, expresso em termos monetários e em termos de realização 
de obras e prestação de serviços’:237 
3. Quanto às pessoas controladas, abrange União, Estados, Municípios, 
Distrito Federal e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como 
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, “que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 

                                                 
236 Pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em março/1997, quando da indicação de 
Sua Excelência para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.   
237 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 33.ed. rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional n. 57, de 18.12.2008. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 750-751. 
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natureza pecuniária”.238 (art. 70, parágrafo único, com a redação da EC 
19/98). 
 

Por sua vez, determina o artigo 75 que todas as disposições constitucionais atinentes 

ao Tribunal de Contas da União aplicam-se, no que couber, à organização, composição e 

fiscalização incumbentes aos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal — cujos 

membros designam-se Conselheiros e serão em número de sete — bem como aos Tribunais e 

Conselhos de Contas dos Municípios, atendidas as disposições estabelecidas nas respectivas 

Constituições estaduais e Leis Orgânicas municipais. 

 

 

  

                                                 
238 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo . 23. ed São Paulo: Atlas, 2010, p. 746. 
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4. TRIBUNAIS DE CONTAS: NOÇÕES GERAIS 
 

 

O controle a cargo dos Tribunais de Contas encontra-se alargado. Não visa apenas ao 

exame da legalidade formal, mas também da legitimidade, economicidade, razoabilidade e 

eficiência dos atos de gestão.  

Qual o sentido da legitimidade?239 Transcende o de legalidade? Legítimo é o que está 

conforme a lei, fundado no direito, na razão ou na justiça.240 

Poder-se-ia dizer que legítimo confunde-se com legal. Entretanto, a menção de 

ambos, no texto constitucional, deve significar algo mais. 

Deveras, o art. 70 da Constituição afirma que a fiscalização exercer-se-á quanto à 

legalidade e legitimidade. Daí extrair-se o entendimento de que o controle deva ser exercido 

não somente no tocante à legalidade em sentido estrito, mas no tocante ao complexo de 

normas e princípios.  

Destarte, não basta à Administração fazer preceder seus contratos de licitação. É 

necessário, ademais disso, que ditos contratos representem necessidade real, efetiva, da 

Administração. Que atendam aos princípios da função pública. Que guardem racionalidade, 

razoabilidade. 

Doutra parte, economicidade também tem conteúdo semântico. Podemos dizer que 

economicidade é a relação entre custos e benefícios. Aliás, em qualquer forma de 

administração o binômio custo-benefício é observado. Haveria irrazoabilidade se o custo 

fosse desproporcional ao benefício. E, atualmente, a eficiência reforça a economicidade. 

“Assim, verifica-se a amplitude do controle não só na declaração expressa de que 

todos aqueles que manipulam recursos públicos a ele se submetem, bem como na abrangência 

desse controle”.241 

Dispõe o artigo 70 da Constituição Federal que a Administração, direta e indireta, 

será fiscalizada por meio de controles interno e externo, ou seja, todo aquele que administrar 

ou receber, seja a que título for, dinheiro público, deverá dele prestar contas.  

                                                 
239 Para Norberto Bobbio: “Um poder é considerado legítimo quando quem o detém o exerce a justo título, e o 
exerce a justo título enquanto for autorizado por uma norma ou por um conjunto de normas gerais que 
estabelecem quem, em uma determinada comunidade, tem o direito de comandar e de ter seus comandos 
obedecidos.” BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política. 18ª tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier. 2000, p. 235. 
240 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.  Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 1196 
241 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 9. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda 
Constitucional 56/2007. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 367-368. 
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O inciso I do artigo 71 da Constituição confere competência ao Tribunal de Contas 

da União para apreciar as contas prestadas pelo Presidente da República, mediante parecer 

prévio.  

Conforme o inciso II do mesmo artigo, compete ao Tribunal de Contas julgar as 

contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

Administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas 

pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio, ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.  

O inciso III trata da legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 

administração direta e indireta, sujeitando-os a registro. Neste momento, processa-se o 

controle da legalidade das mencionadas admissões, a que título for, excepcionadas apenas as 

nomeações para cargo de provimento em comissão.  

Segundo Paulo de Tarso Santos, a partir desse dispositivo os Tribunais de Contas 

passaram a exercer sobre a admissão de pessoal um tríplice controle: prévio, pela análise dos 

editais e instruções publicadas antes da realização dos concursos; concomitante, pelo 

acompanhamento das várias fases de realização dos concursos e consequente nomeação dos 

aprovados; e posterior, pela eventual realização de auditoria sobre concursos já realizados.242 

Doutra parte, as concessões de aposentadorias, reformas e pensões também serão 

examinadas e, se legais, serão registradas, dando-se eficácia plena ao ato praticado que deixa 

de estar sob condição resolutória (o não registro).  

O inciso IV do mesmo artigo dispõe sobre auditorias e inspeções. Observe-se que os 

roteiros dessas matérias incluirão itens que permitam a fiscalização da legitimidade243 dos 

atos objeto da fiscalização (art. 70, CF). 

De acordo com Edgard Camargo Rodrigues  

 

poder-se-ia cogitar se os Chefes do Executivo (Prefeitos e Governadores) e 
Legislativo (Presidentes das Casas Legislativas) seriam ou não passíveis de 
serem sancionados caso pratiquem infração. Estão investidas estas pessoas 
de funções simultâneas de agentes políticos e de administradores. Enquanto 
ajam na esfera da discricionariedade política, ao Tribunal de Contas não é 
dado interferir. 

                                                 
242 SANTOS. Paulo de Tarso. Um novo Tribunal de Contas. O Estado de São Paulo, São Paulo, 27 fev. 1988.  
243 Não há Estado Democrático de Direito sem fundamento na legitimidade. Nem tudo que é legal é legítimo. “O 
princípio da legalidade de um Estado Democrático de Direito assenta numa ordem jurídica emanada de um 
Poder legítimo, até porque, se o poder não for legítimo, o Estado não será democrático de Direito, como 
proclama a Constituição (art.1º)”. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33 ed. rev. 
e atual. (até a Emenda Constitucional n. 57, de 18.12.2008), São Paulo: Malheiros, 2010, p. 425.  
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Entretanto, no transcorrer de seus mandatos praticam eles também atos 
administrativos vinculados ao regimento jurídico-legal pertinente, e aqui se 
sujeitam à fiscalização do Tribunal de Contas e às sanções resultantes das 
infrações que cometerem. Enquanto administradores públicos, todos estão 
sujeitos ao controle da legalidade e legitimidade dos seus atos”.244 

 

Destaque-se disposição do parágrafo 1° do artigo 74: “Os responsáveis pelo controle 

interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela darão 

ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena responsabilidade solidária.”  

Pretende o dispositivo evitar a omissão, tão comum na esfera administrativa. O 

ordenador da despesa, por vezes, conhece fatos que comprometem a lisura da gestão pública, 

porém permanece silente, como se a coisa pública também dele não fosse. Evidencia-se, 

destarte, a cumplicidade por omissão. 

Como mencionado, a Constituição Federal privilegiou a cidadania, fazendo com que 

os cidadãos exerçam também o controle, tornando-se corresponsáveis pela coisa pública e 

copartícipes no controle da eficiência administrativa. Esse é o sentido do parágrafo 2º do 

artigo 74, que atribui ao cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma da lei, 

competência para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas.  

 

 

4.1 Breve histórico 

 

 

Salienta Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 

A existência de um órgão especializado que fiscalize a realização do 
orçamento e a aplicação do dinheiro público pelas autoridades que o 
despendem, é necessidade de há muito sentida, no Brasil e fora dele. Entre 
nós, já no Império, tentou-se implantar um órgão com essas funções.245  

 

A tentativa de implantar um órgão com essas atribuições surgiu, pela primeira vez, 

no Brasil, em 23 de junho de 1826, com a iniciativa dos Senadores Felisberto Caldeira Brandt, 

Visconde de Barbacena, e José Inácio Borges, que apresentaram projeto de lei nesse sentido. 

                                                 
244 O Tribunal de Contas e o poder sancionador. Revista do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - 
TCESP, São Paulo, n. 65, jan./jun. 1991, p. 82-83.  
245 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 32. ed., São Paulo: Saraiva, 2006. 
p. 158. 
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As discussões em torno da criação de um Tribunal de Contas durariam quase um 

século, polarizadas entre aqueles que defendiam a sua necessidade, para quem as contas 

públicas deviam ser examinadas por um órgão independente, e aqueles que o combatiam, por 

entenderem que as contas públicas podiam continuar sendo controladas por aqueles mesmos 

que as realizavam. 

Somente a queda do Império e as reformas político-administrativas da República 

tornaram realidade, finalmente, o Tribunal de Contas da União. 

Em 7 de novembro de 1890, por iniciativa do então Ministro da Fazenda, Rui 

Barbosa, o Decreto nº 966-A criou o Tribunal de Contas da União, norteado pelos princípios 

da autonomia, fiscalização, julgamento, vigilância e energia. 

A Constituição de 1891, a primeira republicana, ainda por influência de Rui Barbosa, 

institucionalizou o Tribunal de Contas da União, em seu artigo 89, que estatuiu: “Art. 89 – É 

instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua 

legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso.” 

Daí em diante, o Tribunal de Contas está presente em todas as Constituições 

Federais, encontrando seu ponto alto na Constituição de 1946, onde alcançara grande 

prestígio, dadas as suas relevantes e independentes atribuições constantes do art. 77. 

A Constituição de 1967 e suas alterações posteriores diminuíram substancialmente as 

prerrogativas do Tribunal, que voltou a ganhar importância e atribuições na Constituição de 

1988. 

O fato de o Tribunal de Contas prestar auxilio ao Congresso Nacional não significa 

esteja ele vinculado ou subordinado a esse Poder. 246 

 

 

4.2 Os Tribunais de Contas em face do Poder Legislativo 

 

 

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:  

 

A atuação do Tribunal de Contas da União no exercício da fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades 
administrativas não se confunde com aquela atividade fiscalizatória realizada 
pelo próprio órgão administrativo, uma vez que esta atribuição decorre da de 

                                                 
246 “Esse órgão, apesar de exercer função administrativa, repita-se, a efetiva em caráter autônomo e independente 
do Chefe do Executivo.” (BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito 
administrativo . 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1974, v. 2, p. 155). 
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controle interno ínsito a cada Poder e aquela do controle externo a cargo do 
Congresso Nacional (CF art.70).247 

 

Contudo, a redação dada ao art. 71, caput, do Texto Constitucional causou, por muito 

tempo, celeuma entre doutrinadores e aplicadores do Direito. 

De fato, ao atribuir o controle externo ao Congresso Nacional, passível de exercício 

com “o auxílio do Tribunal de Contas da União” levou ao entendimento de que as Cortes de 

Contas comporiam o Legislativo, e deles seriam meros auxiliares.  

Entretanto, o auxílio a que alude o dispositivo legal diz respeito à colaboração, 

cooperação, ajuda, não à submissão, como equivocadamente defendem alguns.248 

A independência e autonomia caracterizam as Cortes de Contas e nem poderia ser de 

outra forma, em face da competência jurisdicional de controle e fiscalização que lhes reserva 

a Constituição Federal. Auxiliando os demais Poderes — não só o Legislativo, como se 

costuma equivocadamente assinalar —, o Tribunal de Contas desempenha papel de 

colaborador, sem submissão hierárquica ou administrativa, de todos os Poderes, nos 

respectivos desempenhos de suas atividades administrativas. 

Porque a independência, se não é, deveria ser o norte desta instituição, é que melhor 

seria defini-la como “órgão auxiliar da República”.249 

E, em arrimo à tese defendida, mencione-se Sérgio Ferraz:  

 

Em momento algum, entretanto, a Constituição denomina o Tribunal de 
Contas “órgão auxiliar” (de quem quer que seja). O que ela faz, repita-se, é 
afirmar que o controle externo da execução financeiro-orçamentária, de 
atribuição do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas. Trata-se, a toda evidência, de um mecanismo de cooperação 
integrada, fórmula essa, aliás, encontrada ao longo do texto constitucional, 
unindo diversos Poderes Estatais na consecução de um fim comum (o 

                                                 
247 Ar. Reg. na Pet 3.606-0-/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 
248 “Da mesma sorte, vitalizou-se, de muito, o papel dos Tribunais de Contas. Dificilmente pode-se dizer serem 
eles, hoje, apenas um auxiliar (CF, art. 71, caput) do Legislativo, no exercício do controle externo. Basta, para 
chegar-se a tal conclusão, meditar na conjugação de alguns comandos constitucionais. Verifique-se, por 
exemplo, que, conforme o inciso X do art. 71, pode o Tribunal sustar a execução do ato que impugnar, se não 
corrigidas as ilegalidades que nele aponta: a sustação é, in casu, uma providência mandatória e de plano eficaz, 
sendo objeto de mera comunicação ao Legislativo, salvo quando se trata de contrato, hipótese em que o ato de 
sustação será adotado diretamente pelo Legislativo, ex vi do § 1º do art. 71. Mas mesmo no caso de contrato, se o 
Legislativo ou o Executivo não sustarem sua execução, no prazo de 90 (noventa) dias da data em que apontada 
pelo Tribunal a ilegalidade, à Corte é integralmente atribuída a competência para agir, podendo decidir como 
considerar necessário, assumindo, inclusive, a prática do ato de sustação, diretamente (CF, art. 71, § 2°). Nesse 
contexto e ampliação de competências assume ainda ênfase a natureza executória direta de que agora revestidas 
as decisões do Tribunal de Contas, de que resultem imputação de débito ou multa: têm elas, ex vi do art. 71, § 3°, 
eficácia de título executivo.” (FERRAZ, Sérgio. O controle da Administração Pública na Constituição de 1988. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 188, p.64-73, abr/jun 1992, p. 69).   
249 MARANHÃO, Jarbas. Tribunal de Contas: natureza jurídica e posição entre os poderes. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, v.27, nº 106, p. 99-102, abr./jun. de 1990, p. 102. 
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exemplo mais notável dessa cooperação independente mas integrada é a que 
se dá, na Constituição, entre Executivo, Legislativo e Judiciário e a Ordem 
dos Advogados do Brasil, para a nomeação de magistrados a terem assento 
nos tribunais superiores, como representantes da advocacia).250 

 

De outra parte, compõem o Congresso Nacional o Senado Federal e a Câmara dos 

Deputados (artigo 44 da Constituição Federal), logo o Tribunal de Contas da União não 

compõe o Poder Legislativo, em que pese inadvertidamente inserido no capítulo dedicado ao 

mencionado Poder.251 Como observa Carlos Ayres Britto: 

 

[...] algumas atividades de controle nascem e morrem do lado de fora das 
Casas Legislativas. A partir da consideração de que as próprias unidades 
administrativas do Poder Legislativo Federal são fiscalizadas é pelo Tribunal 
de Contas da União (inciso IV do art. 71 da CF). Como poderia, então, o 
Poder administrativamente fiscalizado sobrepairar sobre o órgão 
fiscalizante?252 

 

As Cortes de Contas não integram o Poder Legislativo, o que afasta qualquer 

subserviência de ordem funcional. Não sem razão, Carlos Ayres Britto acrescenta:  

 

[...] quando a Constituição diz que o Congresso Nacional exercerá o controle 
externo “com o auxílio do Tribunal de Contas da União” (art. 71), tenho 
como certo está a falar de “auxílio” do mesmo modo como a Constituição 
fala do Ministério Público perante o Poder Judiciário. Quero dizer: não se 
pode exercer a jurisdição senão com a participação do Ministério Público. 
Senão com a obrigatória participação ou o compulsório auxílio do Ministério 
Público. Uma só função (a jurisdicional), com dois diferenciados órgãos a 
servi-la, sem que se possa falar de superioridade de um perante o outro.253 

 

O art. 71, observado em sua inteireza, leva à constatação do rol de competências 

reservadas às Cortes de Contas e outras destinadas ao auxílio do Legislativo. Tribunal de 

Contas e Parlamento são estruturas autônomas, mas dependentes uma da outra no tocante ao 

                                                 
250 FERRAZ, Sérgio. A execução das decisões dos Tribunais de Contas: algumas observações. In: ARRUDA 
ALVIM; ALVIM, Eduardo Arruda; TAVOLARO, Luiz Antonio. Licitações e contratos administrativos: uma 
visão atual à luz dos Tribunais de Contas. Curitiba: Juruá, 2006, p. 169-177 
251 Recorde-se Odete Medauar: “Criado por iniciativa de Ruy Barbosa, em 1890, o Tribunal de Contas é 
instituição estatal independente, pois seus integrantes têm as mesmas garantias atribuídas ao Poder Judiciário 
(CF, art. 73, § 3º). Daí ser impossível considerá-lo subordinado ou inserido na estrutura do Legislativo. Se a sua 
função é de atuar em auxílio ao Legislativo, sua natureza, em razão das próprias normas constitucionais, é a de 
órgão independente, desvinculado da estrutura de qualquer dos três poderes.” (MEDAUAR, Odete. Direito 
administrativo moderno. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 404). 
252 BRITTO, Carlos Ayres. O Regime Constitucional dos Tribunais de Contas. Revista Diálogo Jurídico, 
Salvador, v. 1, n. 9, dez. 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_9/DIALOGO-
JURIDICO-09-DEZEMBRO-2001-CARLOS-AYRES-BRITTO.pdf>. Acesso em: 12 maio 2008. 
253 BRITTO, Carlos Ayres. O regime constitucional dos Tribunais de Contas. Revista Diálogo Jurídico, 
Salvador, v. 1, n. 9, dez. 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_9/DIALOGO-
JURIDICO-09-DEZEMBRO-2001-CARLOS-AYRES-BRITTO.pdf>. Acesso em: 12 maio 2008. 
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aperfeiçoamento do controle externo: o Parlamento mediante o controle político, e as Cortes 

de Contas mediante o controle técnico. Assim é quanto à emissão de parecer prévio relativo às 

contas do Chefe do Executivo, trabalho técnico de cooperação com o Legislativo a quem cabe 

o julgamento final da matéria. 

No tocante ao valor jurídico do parecer técnico resultante da análise das contas do 

Chefe do Executivo, acordou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por voto da 

lavra de Magalhães Coelho,  

 

[...] o processo de julgamento de contas caracteriza-se, assim, por ser um 
procedimento administrativo de manifestação complexa. Ainda que o 
parecer prévio do Tribunal de Contas não seja o ato final deste processo, que 
se encerrará com a manifestação do Legislativo, não poderá ser desprezado, 
sob pena de esvaziamento das disposições constitucionais. 
O conteúdo do parecer prévio somente deixa de prevalecer diante da 
manifestação contrária de dois terços da Câmara de Vereadores e desde que 
acompanhado de motivação técnica suficiente para contradizer os termos do 
parecer.254 
 

Ao abordar a natureza do parecer prévio, Luciano Ferraz255 denota o seu caráter 

obrigatório e, por ser de cunho eminentemente técnico, tece as seguintes considerações: 

 

Aos Legislativos, no momento de finalizar o processo de julgamento das 
contas globais do Executivo, não é dado simplesmente ignorar o parecer 
prévio omitindo-se de julgá-lo ou desprezar seu conteúdo sem expressar, 
motivada e tecnicamente, as razões pelas quais o fazem. Em qualquer destas 
duas hipóteses a conduta do Parlamento será ilícita. 
Na prática, não se deve olvidar a que os Parlamentos são órgãos políticos por 
excelência, que não raro se apegam às paixões partidárias para apreciar os 
fatos colocados a seu crivo. É a partir desta constatação que emerge a 
importância do Tribunal de Contas ao emitir seu parecer sobre as contas do 
chefe do Executivo, objetivando, com a isenção e a imparcialidade típicos 
destes órgãos colegiados, dar ao indivíduo (prestador) e à sociedade a 
garantia da escorreita interpretação da Constituição e da Lei. 
Disso se extrai que a rejeição de parecer prévio exarado por órgão técnico 
deve ser acompanhada de necessária e suficiente motivação. 

 

Portanto, ainda que o parecer do Tribunal de Contas possa, no Legislativo, não 

redundar na rejeição das contas do Executivo, não se deve conceber sirva ele de alforria legal, 

                                                 
254 Agravo de Instrumento 804.106-5/4-00, 3.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, v.u. 
255 FERRAZ, Luciano. Due process of law e parecer prévio das cortes de contas. Revista Diálogo Jurídico, 
Salvador, ano I, n. 9, dez. 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 24 mar. 2009. 
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no dizer de Edgard Camargo Rodrigues.256 As razões de ordem técnica impõem-se por si 

mesmas e apenas podem deixar de prevalecer em face de questões outras de ordem política 

preponderantes.  

Do exposto, não haveria conceber pairasse o Legislativo acima do próprio ente 

fiscalizador de suas unidades administrativas, ainda que também ele deva, por meio do 

controle interno, averiguar a atuação de seus integrantes. 

As Cortes de Contas comportam-se, em relação às respectivas funções, com plena e 

absoluta autonomia, caso contrário não se justificaria que os seus Ministros e Conselheiros 

fossem elevados à dignidade em que o foram. E mais, por que a Constituição Federal 

conferiria plena jurisdição nos casos de tomadas de contas? Qual a razão de referidas 

instituições serem denominadas Tribunais e exercerem, em sua plenitude, as prerrogativas 

concedidas pela mesma Constituição, em seu artigo 96 aos órgãos do Poder Judiciário?  

Tais honras não teriam sido ofertadas pela Carta Magna aos órgãos fiscalizadores se 

suas funções principais, no campo da tomada de contas, tivessem de se restringir ao exame 

singelo dos itens orçamentários, do haver e do não haver créditos disponíveis, da verificação 

rasteira das notas de empenho e de despesa, de meros recibos e atestados de prestação de 

serviços ou recebimento de materiais. Às Cortes de Contas cabe o exame não só do aspecto 

formal do ato administrativo de gestão, como também de seus motivos determinantes e 

eventual desvio de poder. 

 

 

4.3 Competências e funções  

 

 

Tribunais de Contas e Poder Legislativo diferenciam-se em razão das competências 

(CF, art. 49, IX e X — competências do Congresso Nacional; CF, art. 71 e incisos — 

competências das Cortes de Contas).  

Às Cortes de Contas compete examinar não só o aspecto formal dos atos 

procedimentais passíveis de gerar despesa, mas também os motivos deflagradores de eventual 

desvio de poder. Essa a exegese dos incisos I a XI do art. 71 da Constituição Federal na 

defesa da moralidade na aplicação dos dinheiros públicos, da investigação ampla e global, da 

legalidade do comportamento e da lisura do desempenho da atividade estatal. 

                                                 
256 RODRIGUES, Edgard Camargo. A eficácia das decisões dos órgãos de Controle Externo. Palestra 
ministrada no Ciclo de Capacitação – 2009. São Paulo: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 2009.  
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Esta a grande missão das Cortes de Contas: questionar amplamente a licitude do 

comportamento do Estado em face dos princípios constitucionais, e orientar pedagogicamente 

os gestores dos interesses da comunidade a que servem. Frequentemente, problemas de 

receita, despesa, metas econômicas, planejamento governamental, utilidade de investimentos 

etc. deságuam invariavelmente nas Cortes de Contas, a quem compete conhecer dos atos mal 

formados e prejudiciais ao erário.  

As Cortes de Contas desempenham, precipuamente, as seguintes funções: 

a. Técnica consultiva: adstrita a emissão de pareceres sobre as contas do Presidente 

da República (na esfera federal: artigo 71, inciso I, CF) e do Governador, dos 

Prefeitos e Mesas das Câmaras dos Municípios que são submetidas ao Tribunal 

(na esfera estadual: artigo 33, inciso I, CF); 

b. Técnicas verificadoras: são as efetivadas por meio das auditorias (artigo 71, inciso 

IV, CF). Assim, num panorama em que se privilegia cada vez mais a moral em 

detrimento da forma do ato administrativo, sobressai a busca de equilíbrio e 

conciliação entre estes dois lados; neste sentido, o papel relevante da auditoria na 

conjugação da técnica a serviço da moral; 

c. Técnicas administrativas: no exercício das funções técnicas assessoradoras, ao 

Tribunal incumbe a assinatura de prazo para regularização da matéria quando 

verificada ilegalidade (artigo 71, inciso IX, CF), resolver problemas de Consultas 

formuladas por Chefes dos Poderes Públicos e prestar as informações solicitadas 

pelo Congresso Nacional a respeito da fiscalização contábil, financeira, 

operacional e patrimonial e sobre resultados de auditoria e inspeções realizadas 

(artigo 71, inciso VII, CF); 

d. Técnica jurisdicional: A jurisdição sobre as contas é, irremediavelmente, atribuída 

aos Tribunais de Contas pela Constituição Federal. Tal jurisdição compreende 

contas e respectivos agentes responsáveis. 

 Nas funções jurisdicionais do Tribunal de Contas insere-se o julgamento das 

prestações de contas dos administradores e responsáveis por bens e valores públicos da 

Administração direta e indireta. A Constituição Federal amplia o conteúdo da norma ao 

incluir, expressamente, 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 (art.71, II, da CF). 
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As competências do Tribunal de Contas, arroladas no art. 71 da Constituição, 

compreendem: 

 

1) Fiscalização financeira propriamente dita: 

•  Negar ou registrar atos de admissão de pessoal (excetuadas as nomeações para cargo em 

comissão), de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão (inc. III do art. 71, CF);257 

que significa “apreciar, para fins de registro”? Por certo isso não há de ter sentido 

puramente cartorário. O texto significa que, se os atos forem legais, o Tribunal determina 

o registro; se forem ilegais, recusa o registro, assinará prazo para que o órgão ou entidade 

competente adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 71, IX, 

CF), corrigindo e invalidando os atos viciados; 

• Realizar inspeções e auditorias (inc. IV do art. 71, CF);  

• Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, 

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município (inc. VI do art. 71, CF). 

 

2) Prestação de informação: prestar informação ao Congresso Nacional, a qualquer 

de suas Casas, ou a qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e 

inspeções realizadas (inc. VII, art. 71, CF). 

 

3) Consultoria: emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo 

Presidente da República, dentro em sessenta dias de seu recebimento, para encaminhá-las ao 

julgamento do Congresso Nacional (art. 71, I, CF). Tem o Presidente o dever de apresentar 

contas perante o Congresso Nacional nos 60 dias seguintes à abertura da sessão legislativa 

(inc. XXIV do art. 84 da CF), em relação às contas do exercício anterior. Recebidas as contas, 

tem o Tribunal de Contas o prazo de 60 dias para emitir parecer prévio. É trabalho 

                                                 
257 Destaca José Afonso da Silva que “é um texto feio, mal feito e mal redigido. Faz-se um jogo de inclusão e de 
exclusão confuso. Primeiro, forma-se uma cláusula principal: ‘apreciar [...] indiretas’, a esta se adere uma 
cláusula inclusiva: ‘inclusive [...] Poder Público’, e então se exclui algo, por uma cláusula de exclusão de onde, 
de quê?: ‘excetuadas [...] comissão’, e aí se apresenta outra cláusula de inclusão, onde, em quê?: ‘bem como [...] 
pensões’, e nova cláusula de exclusão: ‘ressalvadas [...] concessório’. Poderia, para melhorar um pouco, ter sido 
feito assim: ‘apreciar, para fim de registro, a legalidade: a) dos atos de admissão do pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta e nas fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em comissão; b) das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório’.” (SILVA, José 
Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 57, de 
18.12.2008. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 755, nota de rodapé nº 6). 
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rigorosamente técnico. É imprescindível, pois, que o Tribunal emita um parecer conclusivo 

sobre as contas. Não é ele vinculante do comportamento do Congresso, mas será de valioso 

subsídio. 

No ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, a competência para julgamento 

das contas do Chefe do Poder Executivo, seja Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, é 

exclusiva do Poder Legislativo respectivo. Dessa forma, nessa hipótese a função do Tribunal 

de Contas é técnica, atuando em colaboração com o Parlamento. 

Assim, apesar de caber ao Tribunal de Contas a apreciação das contas prestadas 

anualmente pelo Chefe do Poder Executivo (CF, arts. 25, 31, 71, inc. I, e 75), somente ao 

Poder Legislativo caberá o respectivo julgamento (CF, art. 49, inc. IX).258  

E se o Presidente da República não encaminhar as contas tempestivamente? O fato 

será comunicado ao Congresso Nacional para que a Câmara dos Deputados efetue a tomada 

de contas daquela autoridade. 

 

4) Julgadora: julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou 

outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (CF, inciso II do art. 71). 

 

5)  Sancionatória: aplicar aos responsáveis, nos casos de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras 

cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; suas decisões de imputação de 

débito ou multa terão eficácia de título executivo (CF, inc. VIII do art. 71). 

A decisão do Tribunal da qual resulte imputação de débito ou cominação da multa 

torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo (art.72, § 2º, CF). Nesse caso, 

o responsável é notificado para recolher o valor devido. Se o responsável, após ter sido 

notificado, não recolher tempestivamente a importância impugnada, é formalizado — na 

esfera federal, a título de exemplo — processo de cobrança executiva, o qual será 

encaminhado ao Ministério Público junto ao Tribunal para, por meio da Advocacia-Geral da 

União (AGU) ou das unidades jurisdicionadas ao TCU, promover a cobrança judicial da 

dívida ou o arresto de bens (Resolução nº 178/05-TCU, art. 5º).259 

                                                 
258 STF, Pleno, RE n. 132.747/DF, Rel. Marco Aurélio. RTJ 157/989. 
259 Embora haja alguns entendimentos que admitem possa o Tribunal de Contas executar as suas próprias 
decisões, o STF decidiu em contrário, considerando inconstitucional dispositivo nesse sentido da Constituição 
Estadual de Sergipe, com fundamento no citado art. 71, § 3º, que não permitiria tal amplitude. (RE 223.037-
1/SE, rel. Ministro Maurício Corrêa, j. 02/05/2002, D.J. 0208-2, Ementário nº 2076-6).  
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6)  Corretiva : assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade (inc. IX do art. 71), e 

sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 

Deputados e ao Senado Federal (inc. X do art. 71 da CF). Nos termos do § 1º do artigo 71, no 

caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que 

solicitará, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis; pelo § 2º, se o Congresso ou 

o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo 

anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Isto constitui inovação da Constituição de 1988, já 

que, na anterior, a decisão final, de natureza puramente política, ficava com o Congresso 

Nacional. 

A Constituição para por aí, deixando ao intérprete algumas dúvidas. A primeira diz 

respeito à atitude do Congresso, que não é mero intermediário do Tribunal de Contas, no caso, 

como a imprecisão da norma pode dar a entender. Na verdade, ao Congresso cabe apreciar e 

decidir a solicitação de suspensão do contrato. Antes disso, solicita ao Executivo as medidas 

cabíveis, no prazo assinado. Depois disso, com ou sem as providências do Executivo, decidirá 

sobre a suspensão, suspendendo, ou não, porque sua decisão não é jurídica, mas política, à 

vista da oportunidade e da conveniência. Se não suspender, a execução do contrato prossegue. 

Se suspender, comunicará ao Tribunal de Contas para a responsabilização pertinente. Se o 

Congresso ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não tomar providências, ou seja, 

silenciar, aí sim caberá ao Tribunal decidir a respeito. Não detém o Legislativo competência 

originária de análise técnica da matéria, esta é reservada ao Tribunal de Contas. Contudo, 

constatada a ilegalidade do negócio e recomendada a respectiva sustação, diante da recusa da 

Administração o Tribunal de Contas comunicará ao Legislativo para que o faça. Neste caso, 

consigne-se entendimento de não ser possível ao Tribunal de Contas sobrepor sua apreciação 

e entendimento a respeito da legalidade e necessidade de sustação de determinado contrato ao 

Legislativo ou à própria Administração contratante.260 Contudo, deparando-se com eventual 

omissão do Legislativo ou do próprio administrador em sustar o negócio considerado ilegal, 

devolve a Constituição Federal ao Tribunal de Contas competência para fazê-lo: “Decidirá a 

respeito da sustação — que o Poder Legislativo não decidiu — e também das medidas que 

                                                 
260 Neste sentido parece caminhar o STF: ADI 3715 MC/TO. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julg. 24.04.06 e MS 
23550/DF. Rel: Min. Marco Aurélio. Julg. 04.04.01. Destaque-se, no último caso, voto do Min. Sepúlveda 
Pertence.   
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cabiam ao Poder Executivo adotar e não adotou.”261 Não fosse assim, o que caberia ao 

Tribunal fazer? Recorrer ao Judiciário para a sustação ou para compelir o Legislativo a atuar? 

E se o contrato fosse assinado por órgão pertencente ao Judiciário, não se estaria em face de 

um simples jogo de empurra-empurra, sem solução prática e com claro prejuízo ao erário?262 

A matéria, entretanto, não é pacífica, seja na doutrina, seja na jurisprudência.  

Registre-se, por fim e a título de exemplo, como a questão foi enfrentada pela Corte 

de Contas do Estado do Piauí, em Lei Orgânica nº 5.888, de 19.08.09: “Art. 76. Se o Poder 

Legislativo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no art. 75, o Tribunal 

decidirá a respeito da sustação da execução do contrato, podendo aplicar ao responsável as 

sanções previstas em lei.” 

 

7)  Ouvidoria : receber denúncia de irregularidades ou ilegalidades formulada pelos 

responsáveis pelo controle interno ou por qualquer cidadão, partido político, associação ou 

sindicato, nos termos do artigo 74, §§ 1º e 2º.  

Acresçam-se a essas, outras funções advindas da Lei Complementar nº 101/00 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal):   

 

I – fiscalizar o cumprimento das normas desta Lei; II – alertar os poderes e 
órgãos quanto à uma série de deveres aí impostos, inclusive se o montante de 
gasto com pessoal ultrapassar limites fixados, se houver fatos 
comprometedores de custos ou resultados de programas e se existirem 
indícios de irregularidades na gestão orçamentária; III – verificar os cálculos 
dos limites de despesa com pessoal de cada poder e órgão; IV- processar e 
julgar os agentes estatais quanto ás infrações administrativas previstas no art. 
5º da Lei 10.028, de 10.10.2000, que são as seguintes: deixar de divulgar ou 
enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas relatório de gestão 
fiscal; propor lei de diretrizes orçamentárias anual sem as metas fiscais, na 
forma da lei; deixar de determinar limitação de empenho e movimentação 
financeira, nos casos fixados em lei; deixar de ordenar ou de promover 
medida para redução da despesa com pessoal, na forma da lei.263 
 

As manifestações do Tribunal de Contas constituem-se em emissão de parecer, 

apreciação, julgamento e fiscalização. Como instância não contenciosa, não há embate entre 

partes adversas nas Cortes de Contas. Seu foco de atuação reside na conduta do indivíduo no 

tocante ao manejo do dinheiro público, na guarda e gestão dos bens públicos. O procedimento 

                                                 
261 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 489. 
262 A esse respeito, ver nota 248. 
263 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
405. 
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é de constatação. Correto o procedimento, quita-se e libera-se o agente responsável pela 

entidade verificada. Apontada irregularidade, é ele chamado a defender-se, observado o 

devido processo legal. Concluindo-se pela conduta irregular, o agente será responsabilizado 

pelo procedimento impugnado. 

É da competência dos Tribunais, em especial os de Contas, verificar se a 

Administração, ao editar um ato, limitou-se ao campo que o conceito normativo lhe atribuiu, 

ou, ao contrário, se tal proceder não feriu direitos subjetivos, bem como se não houve dano ao 

erário, em prejuízo social. Nessa trilha, recorde-se Renato Martins Costa: 

 

É para defesa de valores como estes que existe nossa Instituição. É para o 
exercício dessa atividade de controle social, posto que exercitamos nossa 
função em nome não do Estado, mas de seus representantes e por extensão 
da própria sociedade, que se criou, pelo gênio de Ruy, nos primórdios da 
República, o aparato de controle externo representado pelo Tribunal de 
Contas. 
E controlar e fiscalizar é preciso. Somos aliados do bom administrador, 
Nossos julgamentos não se contrapõem às ações governamentais, Antes, as 
aprimoram, indicam caminhos, estabelecem correções de rotas, previnem 
problemas e respaldam aqueles que agem dentro do reto caminho da lei.264 
 

O papel do Tribunal de Contas seria, portanto, incompleto se não lhe fosse permitido 

controlar a ação dos ordenadores e denunciar as anomalias prejudiciais aos interesses das 

finanças públicas. 

Se “controle” é o termo mais empregado na atualidade pelas instituições públicas em 

todas as esferas, também a importância dos Tribunais de Contas vem crescendo 

vertiginosamente, na medida em que o controle não se cinge unicamente à esfera político-

administrativa, mas alcança o mal que aflige o mundo e a sociedade brasileira de maneira 

especial: a corrupção. Lúcia Valle Figueiredo recordava ser a corrupção tema velho, “talvez já 

tão velho quanto à humanidade. Todavia, o que diferencia a corrupção havida num país, ou 

noutro, é o grau de repulsa do ordenamento jurídico e, de um modo geral, principalmente, da 

comunidade jurídica”.265 

Destarte, o planejamento das iniciativas estatais, a globalização, a estipulação de 

metas ambientais e demais fatores dimensionáveis passam invariavelmente pelo controle de 

valores, pelo Controle de Contas Públicas. 

                                                 
264  Discurso de posse como Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 26.01.2004. Revista 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 106, p. 9-17, nov. 03 / jan. 04, p.15. 
265 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Corrupção administrativa. Revista Eletrônica do Direito do Estado, Salvador, 
n. 6, abr./jun. 2006. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/rede/edicao/06/>. Acesso em: 15 abr. 
2009. 
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A estimular o incremento da eficiência estatal e combate à especulação e 

enriquecimento ilícito, encontram-se os cidadãos, que cada vez mais procuram as Cortes de 

Contas, exigindo fiscalização intensiva e competente. Em tempo algum foram elas tão 

necessárias ao sustentáculo do Estado Democrático de Direito. E, para tanto, contam com 

poderosa ferramenta legal: a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101/2000), destinada à orientação da gestão das finanças públicas, nos três níveis de governo.  

Adotando como pano de fundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº101/2000), 

caberá às Cortes de Contas, no exercício do controle, indagar dos entes governamentais a 

respeito do cumprimento de metas orçamentárias; da observância do Plano Plurianual (PPA), 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA); da 

contratação e liquidação das operações de crédito com antecipação de receita; da inscrição dos 

restos a pagar na forma da lei; do ajuste da despesa de pessoal e dívida consolidada; da 

avaliação, do ponto de vista financeiro e atuarial, dos sistemas de previdência dos servidores e 

dos limites de gastos com inativos e pensionistas, receitas e estoque da dívida.266 

 

 

4.4 Natureza das decisões 

 

 

A partir da sistematização proposta por Rodolfo de Camargo Mancuso,267 podem-se 

aglutinar as decisões das Cortes de Contas em quatro tipos: declaratórias, constitutivas, 

mandamentais e condenatórias. 

São declaratórias aquelas destinadas a chancelar determinada situação e eliminar 

incertezas, sem, contudo, inovar no mundo jurídico. Certificam o procedimento atestando-o 

como válido. Desta natureza revestem-se os atos de registro de aposentadoria e de admissão 

de pessoal. 

São constitutivas as decisões que inovam no mundo jurídico, alterando 

substancialmente a situação anterior existente. Servem de exemplo as decisões em ações de 

rescisão e revisão de julgado e as relativas a licitações e contratos. Também aqui cabe o 

parecer, favorável ou desfavorável, a respeito das contas anuais do Chefe do Executivo, uma 

                                                 
266 ROSSI, Sérgio Ciquera. O controle externo sobre a administração pública. Caderno Fundap, São Paulo, n. 
22, p. 169-174, 2001, p.170; MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 14. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010, p.405. 
267 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sobre a execução das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, 
especialmente a legitimação. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 743, p. 74-95, set. 1997, p.78. 
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vez que tal decisão traz em seu bojo alterações significativas no panorama jurídico-político, 

“dada a eventualidade daquele parecer contrário vir a ser referendado pelo Poder Legislativo, 

daí podendo resultar, na sequência, mesmo o impeachment e a inelegibilidade da Autoridade 

faltosa”, no dizer de Rodolfo de Camargo Mancuso.268 

As decisões de ordem mandamental revestem-se de um comando ou ordem. São 

exemplos a suspensão prévia de edital, a instauração de auditoria para verificação de certo 

fato, a determinação para anulação de certame e a sustação, se não atendido, da execução do 

ato impugnado, com comunicação da decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 

As decisões condenatórias geram pretensões insatisfeitas e cominam obrigação ou 

abstenção da prática de determinado ato pelo condenado. Sujeitam-se, observadas as 

peculiaridades legais, a prazos de prescrição e/ou decadência. No tocante às Cortes de Contas, 

tais decisões, porque podem apontar débito ou aplicar multa, ou seja, porque condenam à 

devolução de ordem pecuniária, geram título executivo extrajudicial, conforme o artigo 71, § 

3º, da Constituição Federal.269 

O título gerado pelas Cortes de Contas deve possuir os mesmos elementos 

formadores do título executivo judicial previstos no artigo 586, do Código de Processo Civil: 

liquidez, certeza e exigibilidade. 

Ensina Rodolfo de Camargo Mancuso a necessidade de satisfação do credor pela 

constrição da vontade do devedor, por meios adrede estabelecidos pelo legislador para 

consecução de tal fim.  

 

                                                 
268 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sobre a execução das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, 
especialmente a legitimação. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 743, p. 74-95, set. 1997, p.78. 
269 “Embargos à execução - Certidão de dívida ativa constituída com base em decisão proferida pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo - Certeza, liquidez e exigibilidade do título presentes - Nulidade do procedimento 
administrativo não apurada - Constatado regular exercício do direito de defesa, nos termos do que prevê a Lei 
Complementar Estadual nº 709/93 - Pedido improcedente - Sentença mantida - Recurso improvido.” (TJSP. Ap. 
n° 686.684.5/2-00, Pereira Barreto, j. 22.09.08, rel. Des. Leme de Campos). 
“Execução fiscal - embargos - título executivo - Despesas efetuadas por Prefeito Municipal que são consideradas 
impróprias - As decisões das Cortes de Contas que impõem condenação patrimonial aos responsáveis por 
irregularidades no uso dos bens públicos têm eficácia de título executivo extrajudicial, conforme o artigo 71, § 
3o da Constituição da República - Questionamento da referida decisão que apenas pode dar-se sob o aspecto da 
Ilegalidade - Recurso desprovido. Preliminares - Ilegitimidade do título executivo, prescrição e ilegalidade da 
CDA - Descabimento - Rejeição”. (TJSP. Apelação sem Revisão n°.543.868-5/9-00 (Apelante: Adelino Bido. 
Apelado: Prefeitura Municipal de General Salgado. Voto n. 3.680. Des. Wanderley José Federighi - Relator). 
“Embargos à execução fiscal - Decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa 
terão eficácia de título executivo (parágrafo 3o do artigo 71 da CF) - Certidão de divida ativa - Preenchimento 
dos requisitos legais Presunção de liquidez e certeza não afastadas - Existência de ação civil pública, 
pretensamente sobre os mesmos fatos, na qual não há condenação definitiva - Fato que não pode ser tomado 
como hipótese de dupla penalidade neste âmbito, em que há título executivo anterior regularmente constituído - 
Excesso de penhora não caracterizado - Recurso não provido”. (TJSP. Apelação cível n° 837 619 5/1 Celso 
Bonilha - Relator). 
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Alguns desses meios são de tipo “coativo”, na medida em que atuam 
psicologicamente sobre a vontade do devedor, induzindo-o a adimplir 
a obrigação, em espécie (v.g., as astreintes, a multa diária); outros são 
de tipo ‘sub-rogatório’ (realização do objeto através de terceiro, 
quando o permita a fungibilidade da obrigação); em casos mais 
especiais pode mesmo dar-se a substituição, pelo próprio título 
judicial, do contrato não aperfeiçoado, da declaração da vontade não 
emitida, como se verifica nas adjudicações compulsórias, nas 
renovatórias de locação comercial, nas promessas de contratar; ainda, 
através de outros meios, pode-se tentar a prestação específica do 
objeto através de atos de natureza constritiva do patrimônio ou da 
atividade negocial do devedor (penhora, interdições, seqüestro, 
imposição de contrapropaganda, fechamento de estabelecimento); 
finalmente, se ainda assim nada se revelar eficaz para vencer a 
recalcitrância do devedor, e se a obrigação for daquelas que não 
comportam realização por terceiro (ou ainda por livre opção do 
exeqüente), tudo se reduzirá às perdas e danos (CPC, arts. 633 e 461, 
§ 1º).270 

 

Grande parte das decisões prolatadas pelas Cortes de Contas, infelizmente, ainda é 

condenatória, em que pesem incansáveis esforços de caráter pedagógico empreendidos no 

sentido do aprimoramento dos procedimentos fiscais, planejamento econômico-orçamentário 

e transparência nas contratações. 

As condenações a obrigação de fazer ou de não fazer dirigem-se ao autor da prática 

do ato (ou omissão). O pagamento da multa, e a recomposição do erário, têm caráter 

personalíssimo e devem ser adimplidos e/ou questionados pelo apenado, observando-se que a 

entidade pública é a beneficiária final da recomposição (e não a autoridade ou ex-autoridade 

pública apontada como a responsável pelo dano, como decidiu, a propósito, o Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo em diversas ocasiões).271   

Há casos, ainda, de obrigação atribuível à autoridade responsável enquanto titular do 

cargo, a exemplo do fornecimento de justificativas, produção de provas, e instauração de 

sindicância. Contudo, havendo vacância, a obrigação deverá ser adimplida pelo novo titular 

com fundamento no princípio da continuidade do serviço público, cabendo, quando 

necessário, ação regressiva contra o responsável. É nesse sentido o decidido nos autos do 

                                                 
270  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sobre a execução das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, 
especialmente a legitimação. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 743, p. 74-95, set. 1997, p. 82. 
271 TCE-SP (TC 1318/007/92- sessão de 09.11.99, Rel. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues; TC 785/005/07 
- sessão de 31.03.09, Rel. Conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga; TC 62195/026/87 - sessão de 09.09.98, Rel. 
Conselheiro Renato Martins Costa). TCU (Acórdão 289/2001 - sessão de 14.11.01, Rel. Ministro Augusto 
Sherman Cavalcanti).  
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TCE-SP 13759/026/07, sessão de 05.11.08, Rel. Conselheiro Antonio Roque Citadini, e pelo 

TCU.272  

Para cumprimento de suas decisões o sistema legal dotou as Cortes de Contas de 

diversos meios e providências. Dentre eles, destacam-se a aplicação de sanções pecuniárias, a 

exemplo das multas de até cem por cento do valor atualizado do dano causado ao erário, em 

razão de contas julgadas irregulares de que não resulte débito, e/ou por desatendimento às 

determinações do Tribunal; inabilitação para o exercício do cargo em comissão ou função de 

confiança no âmbito da Administração Pública (respectivamente artigos 57 a 60 da Lei 

Federal nº 8.443/92); remessa de autos ao Ministério Público; oficiamento ao Poder 

Legislativo para providências de sua alçada; além de outras supletivamente previstas na 

legislação pertinente (cf. artigo 116, Lei Complementar Estadual nº 709/93, e artigo 298 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas da União).273 

Interessam de perto ao tema do trabalho as espécies declaratórias e condenatórias. As 

primeiras, no que toca aos atos sujeitos a registro, e as segundas, em razão dos reflexos que 

podem provocar ao erário. 

No âmbito das Cortes de Contas do Brasil, observadas pequenas variações nas 

respectivas Leis Orgânicas, quando existentes, as decisões em tomadas de contas ou prestação 

de contas revestem-se das seguintes formas e efeitos: 

 

1. Parecer prévio: emitido sobre as contas apresentadas anualmente, pelos Chefes do 

Poder Executivo. 

A apreciação será realizada de forma geral e fundamentada sobre o exercício e a 

execução orçamentária, oportunidade em que se indicarão as irregularidades, as parcelas 

impugnadas, as ressalvas e as recomendações. 
                                                 
272 Ac. 225/2002, sessão de 26.06.02, Rel. Ministro Ubiratan Aguiar e Ac. 903/2004, sessão de 27.04.04, Rel. 
Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. 
273 “Do Poder Judiciário, guardam, no Brasil, os Tribunais de Contas a forma e a denominação de Tribunais, 
dentro da boa tradição continental européia e lusitana, com o mesmo estatuto de auto-governo de que gozam as 
Cortes Judiciais.  
[...] 
As decisões dos Tribunais de Contas de que resulte imputação de crédito ou multa são executadas perante os 
órgãos da Justiça comum, mas assumem, segundo a própria Constituição, a eficácia de título executivo.  
No Brasil, a rejeição de contas por irregularidade insanável é motivo de inelegibilidade, cumprindo, em 
conseqüência, ao Tribunal de Contas, nos termos de sua Lei Orgânica (art. 90 da Lei nº 8.443-92), enviar ao 
Ministério Público Eleitoral, em tempo hábil, o nome dos responsáveis condenados nos cinco anos 
imediatamente anteriores à realização de cada eleição.” (Tribunal de Contas e Poder Legislativo. In: IV 
ENCONTRO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, 2000, Brasília. 
Anais do IV Encontro das Instituições Supremas de Controlo da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa. Portugal: Centro de Estudos e Formação das Instituições Supremas de Controlo da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, 2001, p. 18-19. Disponível em: 
<http://www.tcontas.pt/pt/publicacoes/outras/enc_cplp/4enc.pdf>. Acesso em: 13 set. 2008). 
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2. Decisão definitiva, no tocante às contas dos gestores e demais responsáveis por 

bens e valores públicos da Administração direta e autarquias, empresas públicas e sociedades 

de economia mista, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, e às 

contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano 

ao erário: 

2.1. Contas regulares: demonstradas a exatidão das contas e a correta aplicação de 

valores, alcance de metas governamentais, ou seja, atos de gestão responsável; 

2.2. Contas regulares com ressalva: contas apresentadas com irregularidades formais 

passíveis de regularização e de que não resultem dano ao erário; 

2.3. Contas irregulares:  

 

decisão de maior gravidade, sempre que ocorra uma das seguintes condições: 
2.3.1. Omissão do dever de prestar contas — o responsável não presta contas 
dentro do prazo estabelecido, sem justificação; 
2.3.2. Prática de ato ilegal, ilegítimo e antieconômico ou então infração à 
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional ou patrimonial — significa dizer que as demonstrações 
contábeis estão distorcidas; 
2.3.3. Dano ao erário público decorrente da prática de ato de gestão ilegítimo 
ou antieconômico — o Tesouro ficou prejudicado pela prática do ato; 
2.3.4. Desfalque ou desvio de bens, dinheiro ou valores públicos.274 
 

3. Contas iliquidáveis: ocorrência de força maior ou caso fortuito, comprovadamente 

alheio à vontade, tornando materialmente impossível o julgamento de mérito do responsável. 

 

 

4.5 Da jurisdição das Cortes de Contas 

 

 

“Com a finalidade de dar efetividade às suas decisões e prevenir lesão ao erário, é 

reconhecida a existência de poderes implícitos dos Tribunais de Contas para o exercício das 

suas prerrogativas constitucionais”.275 

                                                 
274 CICCO FILHO, Alceu José. Tribunal de Contas da União e a natureza jurídica de suas decisões. Revista 
Jurídica, Brasília, v. 9, n. 84, p. 171-194, abr./maio 2007, p. 182. 
275 STJ, RMS n. 26.978/MT (2008/-0118806-8), T.2, rel. Min. Eliana Calmon, j. 16/06/09, v.u., DJ de 29/06/09. 
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Não sem razão necessitam as Cortes de Contas de porto seguro para as tentativas 

daqueles que querem maleabilizar o controle, torná-lo menos rigoroso e menos atento aos 

valores constitucionais.276 

Em que pesem lutas acirradas travadas entre instituições, agentes e servidores a 

respeito dos limites e conteúdo do controle, a prática afigura-se de todo salutar, pois não há 

que perder de vista “o correto”, o equilíbrio e o aprimoramento da máquina pública. E nesta 

caminhada, vedado é olvidar o importante papel pedagógico e institucional desempenhado 

pelas Cortes de Contas. 

Necessário, pois, analisar o processo administrativo conduzido pelas Cortes de 

Contas, que apresenta matizes específicos, extrapola a simples relação Administração-

administrado, muito se aproximando do processo judicial (autor, réu e juiz). 

Há países em que, a par do processo judicial, há, ainda, dois outros processos: o 

administrativo contencioso e o administrativo gracioso. Na Espanha, a título de exemplo, 

vigora a dualidade de jurisdição: a afeta ao Poder Judiciário (civil e penal) somada à que trata 

do contencioso administrativo exercida pela “jurisdição administrativa geral”,  e aquela 

relativa à “jurisdição administrativa especial”, a cargo dos Tribunais de Contas ou Comissões 

de Contas ou Conselhos de Contas.  

Segundo a maioria de doutrinadores,277 não existe dualidade de jurisdição quando 

apenas ao Poder Judiciário cabe apreciar, com força de coisa julgada,278 lesão ou ameaça a 

direitos individuais e coletivos. 

Quando de natureza contenciosa, o processo administrativo, voltado à solução de 

conflitos entre Administração-administrado, cerca-se de todas as garantias do devido processo 

                                                 
276 Traga-se à lembrança uma das inúmeras aulas de Lúcia Valle Figueiredo. Com brilho e entusiasmo, desfiava 
a professora os princípios de Direito Administrativo, ora adequando-os com delicadeza ao sistema normativo, 
ora confrontando-os com os fatos cotidianos e o respectivo descaso da Administração para com a comunidade. A 
certa altura, uma determinada aluna, não se contendo, interrompeu-a para indagar o porquê do aprendizado de 
tantos princípios se o Poder Público e mesmo os valores socialmente aceitos estavam tão corrompidos. 
Respondeu de pronto a mestra: “para não perdermos a noção do que é justo e correto”. Essa a lição levada 
adiante por aquela aluna para toda a vida. 
277 Por todos, vejam-se BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. 27. ed., rev. 
e atual até a Emenda Constitucional, 64 de 04.02.2010., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 952; e SEABRA 
FAGUNDES, Miguel de. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7. ed., atual., Rio de 
Janeiro: Forense, 2005, p. 159. 
278 Criticada por muitos autores, a coisa julgada administrativa difere da coisa julgada no Direito Judiciário, pois 
nesta existem autor, réu e juiz: portanto, um órgão do Judiciário estranho à lide julga os conflitos, tornando-os 
definitivos. Mas, na Administração Pública, esta julga questões em que ela é parte; portanto, a função é parcial, 
podendo sempre a questão ser examinada pelo Poder Judiciário, desde que cause lesão ou ameaça a direito. 
Assim, “coisa julgada administrativa” significa que a decisão se tornou irretratável pela própria Administração. 
É uma preclusão administrativa ou irretratabilidade do ato perante a Administração, para garantir a estabilidade 
da relação entre as partes.  
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legal: competência do julgador, direito de defesa e contraditório, imparcialidade, segurança 

jurídica e garantia da coisa julgada, entre outras. 

Nos chamados “processos graciosos” visa-se apenas cumprir as finalidades públicas 

para as quais foram criados, procedendo-se à averiguação dos fatos, adequação do caso à 

hipótese normativa, com edição de uma série de atos visando ao ato final pautado na 

discricionariedade administrativa. 

No Brasil, impera a chamada “unidade de jurisdição”, assim entendida como o 

monopólio da competência constitucional de aplicar o Direito contenciosamente a casos 

concretos, em lides qualificadas por uma pretensão resistida, com observância do devido 

processo legal e da coisa julgada formal e material.  

Há, entretanto, outros elementos, especialmente em face da Constituição Federal de 

1988, que integram e alargam o conceito de jurisdição, concebida como a prerrogativa de 

julgar, de dizer o direito. É sobre este enfoque, à parte de se reconhecer a jurisdição judicial, 

que se ousa questionar a expressão “monopólio da jurisdição”. 

Alceu José Cicco Filho divide didaticamente o processo administrativo em seis 

modalidades básicas: processo de expediente, de outorga, de controle, punitivo, 

administrativo disciplinar e administrativo tributário.279 

Para o desenvolvimento do tema interessa apreciar o processo de controle. Em 1891, 

escrevia Ruy Barbosa:  

 

O Governo Provisório reconheceu a urgência inevitável de reorganizá-lo; e 
acredita haver lançado os fundamentos de um Tribunal de Contas, corpo de 
magistratura intermediária à administração e à legislatura, que, colocado em 
posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de 
garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vitais no 
organismo constitucional, sem risco de converter-se em instituição de ornato 
aparatoso e inútil.280 

 

Embora se quisesse ver os Tribunais de Contas como integrantes do Poder Judiciário, 

é fato que, pelo menos nos países observados (Espanha, França , Itália), eles não integram tal 

Poder. Figuram como órgãos autônomos com função e competências derivadas da própria 

Constituição. 

                                                 
279 CICCO FILHO, Alceu José. Tribunal de Contas da União e a natureza jurídica de suas decisões. Revista 
Jurídica, Brasília, v. 9, n. 84, p. 171-194, abr./maio 2007, p. 176. 
280  BARBOSA, Ruy. Obras completas de Ruy Barbosa. v. XVIII, t. III, 1891, relatório do Ministro da 
Fazenda, Ministério da Educação e Saúde, Rio, 1949, p. 363, 368-369 e 384 apud GUALAZZI, Eduardo Lobo 
Botelho. Regime jurídico dos Tribunais de Contas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 176. 
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A natureza das decisões dos Tribunais de Contas enfrenta acirrado debate na doutrina 

e jurisprudência, especialmente no que toca aos limites do controle e eficácia.  

Duas as correntes formadas: a que atribui natureza jurisdicional às decisões 

prolatadas pelas Cortes de Contas; logo, ao Poder Judiciário caberia apenas exame de 

conformação do ato à hipótese legal; e a segunda a que, negando função jurisdicional às 

Cortes de Contas, atribui ao Judiciário poder de revisão das decisões respectivas, não só sob o 

aspecto formal, como sob o material, ou seja, o mérito.281 

No centro da divergência, a competência atribuída pela Constituição Federal aos 

Tribunais de Contas para julgar os responsáveis, direta ou indiretamente, por bens e valores 

públicos (art. 71, II, CF).282 

Em que pese seu poder seja uno e indivisível, atua o Estado de maneiras diversas: ora 

administrativa, ora legislativa, ora jurisdicionalmente. 

Ensina De Plácido e Silva que a jurisdição, em sentido lato, implica o poder ou 

autoridade conferida pelo Estado à pessoa para conhecer de certos negócios jurídicos e 

resolvê-los.283 

O Estado  

 

[...] atua por seus próprios órgãos, em especial, por meio da figura do juiz. 
“Mas o juiz, e assinala Carnelutti, não é somente o indivíduo julgador, 
também o que dispõe cuja decisão tem eficácia ordenadora e que essa 
eficácia esteja consubstanciada numa sentença que tem a característica 
principal para a sua configuração como ato jurisdicional, “a autoridade da 
coisa julgada” na devida expressão de Liebman [...].284 

 

E acrescenta: “[...] jurisdição é o poder de julgar que, decorrente do imperium, 

pertence ao Estado. E este, por delegação, o confere às autoridades judiciais (magistrados) e 

às autoridades administrativas”.285 

                                                 
281 Nega a função jurisdicional das Cortes de Contas (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade 
administrativa e sua autonomia constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 109). 
282 “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 e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público.” 
283 DE PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph. Vocabulário jurídico . 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. v. 3, p. 
27-33. 
284 ROSAS, Roberto. Aspectos jurisdicionais na competência do Tribunal de Contas. Revista do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, Brasília, v. 1, p.82-88, 1975, p. 82. 
285 Ibidem, p. 27. 
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Para Chiovenda, o conceito de jurisdição denota o papel desempenhado pelo Estado 

que, ao exercer poder soberano, se substitui às partes, fazendo atuar a vontade concreta da 

lei.286 

Assim, a lei, como norma geral e abstrata, regularia todos os casos concretos, 

bastando ao Estado adequar fatos às respectivas hipóteses normativas. 

Visivelmente influenciados pela teoria clássica de Carnelutti, para quem a jurisdição 

buscaria solucionar conflitos, Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e 

Cândido Rangel Dinamarco definem jurisdição como:  

 

[...] uma das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos 
titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a 
pacificação do conflito que os envolve, com justiça. Essa pacificação é feita 
mediante a atuação da vontade do direito objetivo que rege o caso 
apresentando em concreto para ser solucionado; e o Estado desempenha essa 
função sempre mediante o processo, seja expressando imperativamente o 
preceito (através de uma sentença de mérito), seja realizando no mundo das 
coisas o que o preceito estabelece (através da execução forçada).287 
 

Ao termo “jurisdição”, entretanto, a doutrina foi acrescentando conceitos, 

transfigurando sua ideia original de poder conferido ao Estado de aplicar o direito ao caso 

concreto. Segundo Hely Lopes Meirelles: 

 

Jurisdição é atividade de dizer o direito, e tanto diz o direito o Poder 
Judiciário como o Executivo e até mesmo o Legislativo, quando interpretam 
e aplicam a lei. Portanto, todos os Poderes e órgãos exercem “jurisdição”, 
mas somente o Poder Judiciário tem o monopólio da jurisdição judicial, isto 
é, de dizer o direito com força de coisa julgada. Não se confunde, pois, o 
controle judicial, privativo do Poder Judiciário, com o controle jurisdicional 
administrativo, exercido por qualquer outro órgão, inclusive do Poder 
Judiciário em função administrativa.288 
 

O controle jurisdicional abre portas ao exercício do devido processo legal, ao 

contraditório e à ampla defesa, enfim, às demais garantais constitucionalmente asseguradas 

tanto à Administração como aos administrados. Pode abarcar, assim, exame de fatos e atos 

                                                 
286 Segundo o jurista, a jurisdição seria a “função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da 
lei por meio da substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos 
públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva”. (CHIOVENDA, 
Guiseppe. Instituições de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1943, v. 2, p. 11). 
287 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 149. 
288 MEIRELLES, Hely Lopes. A Administração Pública e seus controles. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, n. 114, p.23-33, out./dez.1973. p. 23,  nota de rodapé 1. 



147 
 

administrativos e das respectivas leis que os autorizam, alcançando inclusive as normas 

constitucionais e respectivos limites. 

Daí afirmar Seabra Fagundes que “[...] o controle jurisdicional se exerce por uma 

intervenção do Poder Judiciário no processo de realização do direito. Os fenômenos 

executórios saem da alçada do Poder Executivo, devolvendo-se ao órgão jurisdicional”.289 

O controle jurisdicional dos atos administrativos assume, na doutrina, grosso modo, 

duas vertentes: a comum e a especial. 

No primeiro caso, ao Poder Judiciário assegura-se a apreciação dos atos estatais, 

executados sob a égide pública ou privada. Portanto, ao Judiciário compete examinar toda a 

matéria do contencioso administrativo. É a chamada, por muitos, “jurisdição única”, ou o 

modelo inglês, segundo o qual somente o Poder Judiciário exerce, com exclusividade, a 

função jurisdicional. 

Calha salientar a célebre distinção de Hauriou entre o chamado “contencioso 

administrativo” e a “jurisdição administrativa”. Trata o contencioso administrativo de todos 

os processos formados em razão da atividade desenvolvida pela Administração Pública, direta 

e indiretamente. A seu turno, a jurisdição administrativa compreenderia toda a esfera de 

competência atribuída a tribunais para conhecimento e deslinde dos conflitos administrativos. 

  

Nos países que adotam o chamado sistema de jurisdição única, quando se 
fala de jurisdição ordinária se compreende o conhecimento pelas autoridades 
judiciárias de quaisquer ações. Onde se adota o sistema oposto (duplicidade 
jurisdicional), aparece completamente organizada, ao lado da jurisdição 
comum ou ordinária, a administrativa compreendendo o conhecimento das 
ações originárias de atos da Administração Pública.290 

 

A jurisdição dúplice implica o julgamento por um tribunal específico de contendas 

de que participa a Administração. É possível, pois, que outra jurisdição, não integrante do 

Poder Judiciário, aprecie dada matéria, impossibilitando sua reapreciação por outro Poder. 

Nesse caso, origina-se aí a coisa julgada material e formal.291 Há, pois, duas jurisdições em 

                                                 
289 SEABRA FAGUNDES, Miguel de. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7. ed. 
atual, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 134.  
290 HAURIOU, Maurice. Précis de Droit Administratif et de Droit Public. 6. ed. [Paris]: Libraire de La 
Société du Recueil. J. B. Sirey & Du Journal du Palais, 1907, p. 793 (texto e nota) apud SEABRA FAGUNDES, 
Miguel de. Op. cit., p. 141. Nota 43. 
291 “Em síntese, os especialistas em direito processual associam coisa julgada formal com a imutabilidade da 
própria sentença. [...] A seu turno, coisa julgada material diz respeito à relação jurídica que foi apreciada, ou ao 
bem da vida assegurado ao autor ou réu, em virtude do pronunciamento do Estado, impedindo que em outro 
processo seja decidida de modo diferente. A coisa julgada material, na legislação pátria, como no direito 
comparado, merece interpretação restrita, só se perfazendo entre as mesmas partes e mesmo objeto, não 



148 
 

igualdade de exercício: a comum e a administrativa. Exemplos de sistema de jurisdição 

especial para conhecimento contencioso dos atos administrativos são o francês, o finlandês, o 

grego, o turco e o suíço. 

No Brasil, é invocado o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal para defender a 

unicidade de jurisdição: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito”. 

A leitura do dispositivo assinala um pilar do Estado Democrático de Direito, ou seja, 

independentemente da situação patrimonial, pessoal, vantagens ou desvantagens, a todos, 

indistintamente, será concedida a tutela judicial. Neste sentido, o art. 3º da Constituição 

Federal, ao arrolar os fundamentos da República. 

Contudo, tal não significa, tampouco implica excluir que a própria Constituição 

Federal conceda a outro órgão, ou instituição, poder jurisdicional. Uma coisa não exclui a 

outra. 

Avançou o legislador constitucional ao ampliar as vias de acesso do cidadão à 

justiça, por meio do aperfeiçoamento de instituições e criação de novos instrumentos para 

solução de conflitos.  

Salientou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo que, “Na instância administrativa, o 

Tribunal de Contas julga com amplitude de poderes”.292 Daí a referência de Pontes de 

Miranda à competência de julgar das Cortes de Contas como “função judicialiforme”, e não 

judiciária.293 

Também Jorge Ulisses Jacoby Fernandes arrola exceções preciosas à unicidade de 

jurisdição: 

 

- Contas prestadas pelo Presidente da República (competência exclusiva do 
Congresso Nacional); 
- O Presidente e o Vice-Presidente da República, nos crimes de 
responsabilidade, e os ministros de Estado, nos crimes da mesma natureza, 
conexos com aqueles (competência privativa do Senado Federal); 
- Processar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral 
da República e o Advogado-Geral da União nos crimes da mesma natureza, 
(conexos com aqueles de competência privativa do Senado Federal); 
- Contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas 

                                                                                                                                                         
alcançando nem prejudicando terceiros.” (FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: 
jurisdição e competência. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 123).  
292 Mandado de Segurança nº 65.016/Capital, Relator Edgard de Moura Bittencourt, em sessão de 17.02.1954. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 43, jun. 1954, v. 224, p. 345-359, p. 345. 
293 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda nº 
01 de 1969. 2. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. t. III, p. 254. 
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daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário (competência do Tribunal de Contas da União).294 

 

A Constituição Federal confere aos Tribunais de Contas, observadas as 

peculiaridades de cada órgão, as mesmas atribuições reservadas aos tribunais judiciários, 

conforme o disposto no artigo 73: “O Tribunal de Contas da União, integrado por nove 

Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o 

território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.” 

Nesse caso, pode-se dizer que o próprio sistema normativo deferiu ao Tribunal de 

Contas poder jurisdicional, com apuração de fatos, julgamento com aplicação do direito 

(regularidade e/ou irregularidade) e irretratabilidade de efeitos (coisa julgada). 

Aliás, coisa julgada não é elemento bastante para configurar a jurisdição. Até porque 

pode haver jurisdição sem que haja coisa julgada. Corrobora tal entendimento José Maria 

Rosa Tesheiner:  

 

[...] a ausência de coisa julgada não autoriza afirmar-se a natureza 
administrativa da atividade exercida. Fosse assim, haveria de se dizer que o 
juiz atua como administrador ao receber e deixar de receber petição inicial, 
ao conceder ou negar liminar, ao instruir o processo e ao proferir sentenças 
meramente terminativas. O juiz exerceria atividade jurisdicional apenas ao 
proferir sentença de mérito e, mesmo assim, não em qualquer caso, pois não 
produz coisa julgada, por exemplo, a sentença proferida em processo 
cautelar. Se uma partida de carne ou leite é incinerada por determinação 
judicial, de natureza liminar, coisa julgada não há, não obstante a forte 
atuação judicial no mundo dos fatos. Não há, também nessa hipótese, 
diferença entre a ordem judicial e a que deveria ter sido expedida pela 
Administração.295 

 

Sequer a ideia de lide amolda-se perfeitamente à conceituação de jurisdição. 

Observe-se que não raras vezes o Judiciário é provocado em casos em que não há lide, a 

exemplo da ação civil pública.296 

                                                 
294 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 130. 
295 TESHEINER, José Maria Rosa. Ação civil pública: Tutela de direitos difusos: Jurisdição ou administração? 
Disponível em: 
<http://www.tex.pro.br/wwwroot/artigosproftesheiner/acaocivilpublicainteressesdifusosjurisdicaoouadministraca
o.htm>. Acesso em: out. 2008. 
296 “No caso da ação civil pública, porém, o Judiciário é chamado a atuar exatamente em função da ausência de 
lide entre o réu e Administração, que deixou de exigir o que deveria ter exigido ambos implicitamente de acordo 
em deixar as coisas no estado em que se encontram” (TESHEINER, José Maria Rosa. Ação civil pública . Tutela 
de direitos difusos. Jurisdição ou administração? Disponível em: 
<http://www.tex.pro.br/wwwroot/artigosproftesheiner/acaocivilpublicainteressesdifusosjurisdicaoouadministraca
o.htm>. Acesso em: out. 2008). 
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Dizer o Direito não é monopólio do Judiciário, tampouco a imparcialidade o é.297 

Tais atributos são inerentes ao julgador, integre ele o Judiciário ou não.298 Nessa trilha, 

registra Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: 

 

 [...] o termo jurisdição não está obrigatoriamente associado, na sua origem, 
a outros elementos e não há porque permitir que processualistas, ou melhor, 
estudiosos do direito judiciário, pretendam o monopólio da aplicação do 
termo, no contexto que, embora verdadeiro para o seu ramo da ciência, não é 
correto no amplo conteúdo da teoria geral do direito.299 

 

A respeito das Cortes de Contas, não é demais recordar Pontes de Miranda ao inseri-

las no “corpo judiciário”, no plano material, e, no plano formal, no “corpo auxiliar do 

Congresso Nacional”, ao cooperar na sua missão de controle da execução orçamentária.300 

Daí a dupla função da instituição: a de avaliar tecnicamente as contas dos administradores 

responsáveis por bens e valores públicos e a de cooperar com o Poder Legislativo na 

fiscalização política e jurídica da gestão financeira. 

Não sem razão a competência conferida ao magistrado de contas contém elementos 

configuradores da jurisdição: 1) poder de conhecer da matéria a ele submetida por força 

constitucional (art. 71, CF); 2) poder de julgar as contas de quem administre de forma direta 

ou indireta bens e valores públicos (art. 71, II, CF); 3) o exercício da jurisdição por autoridade 

legitimamente investida, por meio da formação do processo e discussão da causa, observados 

o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF); 4) poder de império por meio do qual o 

Estado delega ao magistrado de contas poder de apreciar, fiscalizar, controlar e julgar, 

conforme o rol de competências dispostas no art. 71 da Constituição Federal; e 5) 

exclusividade no exercício dessa competência constitucionalmente assegurada. 

                                                 
297 CAMBI, Eduardo. Jurisdição no processo civil: compreensão crítica. Curitiba: Juruá, 2002, p. 123. 
298 Em sentido contrário, mencionem-se Moacyr Amaral Santos, a respeito da “jurisdição”: “Esta função do 
Estado é própria e exclusiva do Poder Judiciário. É ele, dentro dessa função, que atua o direito objetivo na 
composição dos conflitos de interesses ocorrentes” (FRANÇA, Rubens Limongi (coord.). Enciclopédia Saraiva 
do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. v. 47, p. 77); e Marcos Afonso Borges: “Para nós, ela constitui um poder-
dever. Poder, porque o Estado é o titular da jurisdição, monopólio do Poder Judiciário; dever, porque a ele 
compete manter a paz e, conseqüentemente, o primado do direito objetivo, ameaçado ou violado pela lide 
deduzida em juízo, bem como atender à pretensão dos interessados referente a interesses particulares sujeitos à 
sanção judicial” (Ibidem, p. 83). 
299 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 119.  
300 “Desde 1934, a função de julgar as contas estava, claríssima, no texto constitucional. Não havíamos de 
interpretar que o Tribunal de Contas julgasse, e outro juiz as rejulgasse depois. Tratar-se-ia de absurdo bis in 
idem. Ou o Tribunal de Contas julgava, ou não julgava.” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda nº 01 de 1969. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1973. t. III, p. 63). 
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Logo, aquele que detém o poder legitimamente conferido pelo Estado de dizer o 

direito, e o exerce, exerce a jurisdição. E ela há de ser definitiva. Não há paz sem garantia de 

que o quanto decidido tornou estáveis os efeitos materiais da decisão. Daí por que à ideia de 

permanência associa-se outra, a de coisa julgada,301 alçada à categoria de garantia 

fundamental, conforme o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Para Walter Nunes da 

Silva Júnior,  

 

[...] a coisa julgada desempenha duas funções: uma, negativa, que consiste 
no encerramento do ofício jurisdicional sobre o assunto, impedindo que haja 
reexame da matéria; a outra, positiva, em virtude da qual se impõe às partes 
a obediência ao que ficou determinado no julgado.302 

 

Assim, descabe relacionar a coisa julgada unicamente com as decisões emanadas 

pelo Judiciário. Também à esfera administrativa foi reservado um núcleo de decisão. 

Esta a lição de Seabra Fagundes: 

 

O Poder Judiciário, chamado a atuar no processo de realização do direito, 
para remover anormalidade porventura surgida, circunscreve o âmbito da sua 
atuação ao caso sobre o qual tenha sido provocado. Extinguindo-se a 
situação anormal com o seu pronunciamento, cessa, por isso mesmo, a razão 
de ser de sua interferência.303  
 

As Cortes, especializadas ou não, devem conviver em harmonia, na busca do bem 

maior: a justiça. Assim, ainda que privativa a tomada de contas pelo Tribunal de Contas, 

importa reconhecer, como faz Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, “que a jurisdição dessas 

Cortes guarda relações com o processo judiciário e, portanto, podem ter o exame de mérito 

impedido por força de decisão judicial transitada em julgado”. E, no exame de tais relações, 

arrola as seguintes premissas básicas: 

 

- as esferas administrativas, civil, e penal são independentes; 
- as penalidades de cada uma das esferas de competência, descritas 
anteriormente, podem cumular-se; 

                                                 
301 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del derecho processual civil. Buenos Aires: Depalma, 1974, p. 411-
412: “La cosa juzgada es el atributo de la jurisdicción. Ninguna otra actividad del orden jurídico tiene la virtud 
de reunir los caracteres arriba mencionados: la irreversibilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. Ni la 
legislación ni la administración pueden expedir actos con estas modalidades, ya que, por su propia naturaleza, 
las leyes se derogan con otras leyes e y los actos administrativos se revocan o modifican con otros actos.”. 
302 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Coisa julgada: direito facultativo ou imperativo. Disponível em: 
<http://www.jfrn.gov.br/htm/doutrina.htm>. Acesso em: 15 out. 2008. 
303 SEABRA FAGUNDES, Miguel de. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7. ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 193-194.  
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- o julgamento por fatos conexos pode ensejar a atuação simultânea de dois 
Tribunais de Contas, o que ocorreria, por exemplo, quando um prefeito, 
tendo aplicado irregularmente recursos federais, para pagar o débito utiliza-
se de recursos do erário municipal; 
- a responsabilidade administrativa do servidor deve ser afastada no caso de 
absolvição civil ou criminal que negue a existência do fato ou a autoria; 
- só pode ser considerada como exceção peremptória a decisão judicial que: 
tenha transitado em julgado; tenha adotado por fundamento fato que, 
diretamente, seja objeto do processo debatido nos Tribunais de Contas e 
sobre o qual expressamente se tenha pronunciado, reconhecendo-se não 
ocorrido ou sendo o responsável outro que não o indicado; 
- a tomada de contas especial que busca apurar a responsabilidade do agente 
e, se for o caso, a recomposição do erário, pode ter pleno e normal curso 
ainda que uma ação judicial absolva o agente da prática de determinado 
crime; 
- como os processos judiciais sofrem uma tramitação mais lenta e as esferas 
são independentes, os Tribunais de Contas não têm o dever de sobrestar o 
processo, para aguardar decisão do Poder Judiciário. Exemplo disso: o Poder 
Judiciário, há 25 anos, debate famoso escândalo na aplicação de recursos 
públicos no DF.304 

 

É bem verdade que ao Judiciário, por força constitucional (art. 5º, XXXV, da CF), 

compete a apreciação de toda ameaça ou lesão de direito, inclusive no que toca aos atos 

administrativos. Contudo, não há dizer que o Judiciário possa substituir a decisão do 

administrador ou mesmo a do Tribunal de Contas.305 Embora assevere Celso Antônio 

Bandeira de Mello caber exclusivamente ao Poder Judiciário o exercício pleno da atividade 

jurisdicional,306 é certo que outras instituições também são dotadas do mesmo poder, ainda 

que não judicial. 

De fato, algumas características ainda necessitam ser incorporadas pelo sistema 

normativo para que as Cortes de Contas assumam a plenitude jurisdicional: julgamentos 

movidos por impulsos externos, lide, indispensabilidade da participação de advogados 

(art.133, CF), julgamento de crimes contra a administração — apesar do progresso 

                                                 
304 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 604-605.  
305 “Considera-se que o mérito do ato administrativo constitui um aspecto do procedimento da Administração, de 
tal modo relacionado com circunstâncias e apreciações só perceptíveis ao administrador, dados os processos de 
indagação de que dispõe e a índole da função por ele exercida, que ao juiz é vedado penetrar no seu 
conhecimento. Se o fizesse exorbitaria, ultrapassando o campo da apreciação jurídica (legalidade ou 
legitimidade), que lhe é reservado como órgão específico de preservação da ordem legal para incursionar no 
terreno da gestão política (discricionariedade), próprio dos órgãos executivos. Substituir-se-ia ao administrador, 
quando o seu papel não é tomar-lhe a posição no mecanismo jurídico-constitucional do regime, senão apenas 
contê-lo nos estritos limites da ordem jurídica (controle preventivo) ou compeli-lo a que os retome, se acaso 
transpostos (contrôle a posteriori).” (SEABRA FAGUNDES, Miguel de. Conceito de mérito no direito 
administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Seleção Histórica, p. 189-203, 1945-1995, 
p. 189). 
306 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 27. ed., ver. e atual. até a 
Emenda Constitucional 64, de 04.02.2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 946. 
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significativo alcançado pelo recente Decreto nº 7.153, de 9 de abril de 2010, versando sobre a 

representação e a defesa extrajudicial dos órgãos e entidades da administração federal junto ao 

Tribunal de Contas da União, por intermédio da Advocacia Geral da União.   

Se tal panorama de vigor jurisdicional ainda carece de conformação, cabe ao sistema 

corrigir, conferindo ao Tribunal de Contas o status de que é merecedor pelas relevantes 

atribuições que desempenha. 

Por ora, é bom lembrar que o controle a cargo do Poder Judiciário restringe-se ao 

exame da legalidade e da legitimidade do ato, mas  

 

[...] o mérito administrativo relacionando-se com conveniências do governo 
ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja 
missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita ou, na sua falta, 
com os princípios gerais de direito.307 

 

Lúcia Valle Figueiredo, por sua vez, observa que “a característica essencial e 

fundamental do ato administrativo, no Estado de Direito, é sua contrastabilidade pelo Poder 

Judiciário”.308 E conclui que o Judiciário é qualificado para dizer se a conduta administrativa 

quedou-se dentro da moldura legal, não a desbordando.309 

Assim é em relação à decisão das Cortes de Contas. O controle do Judiciário é 

admissível unicamente para coibir abusos e não para rediscutir critérios técnicos adotados. 

Nessa linha, o decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do 

Mandado de Segurança nº 72.598 (Relator Desembargador Sinésio de Souza) e na Apelação 

Cível nº 844.768-5/7 (Relator Desembargador Corrêa Vianna), pelo Supremo Tribunal 

Federal nos autos do Mandado de Segurança nº 6.960, Recursos Extraordinários nº 55.821 e 

                                                 
307 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . Atualizadores Eurico de Andrade Azevedo, 
Délcio Balestero Aleixo, José Emmanuel Burle Filho. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 746. A 
respeito,acresça-se Rodolfo de Camargo Mancuso: “[...] a revisão judicial não se dá necessariamente e, quando 
ocorra, não poderá implicar uma singela substituição dos critérios adotados pelo juiz de contas, por aqueles que 
acodem ao juiz togado”. E conclui: “[...] eventual contraste jurisdicional subseqüente a tais decisões não implica, 
necessariamente, revisão quanto ao mérito do julgamento senão quanto aos aspectos técnico-formais do processo 
concernente, inclusive no que tange à razoabilidade e adequação do decisório prolatado na Corte de Contas, ante 
a instrução efetivada” (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sobre a execução das decisões proferidas pelos 
Tribunais de Contas, especialmente a legitimação. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 743, p. 74-95, set. 
1997, p. 74-95). 
308 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 9. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda 
Constitucional 56/2007. São Paulo: Malheiros, p. 178. 
309 “Ao Poder Judiciário, em face do encargo constitucional, que lhe foi atribuído, de apreciar qualquer lesão, ou 
ameaça a direito, incumbe exercer o controle de legalidade do ato administrativo. Tal controle não se cinge, 
apenas, ao simples exame da legalidade formal do ato administrativo. Deve exercê-lo, inclusive, no exame de 
sua legalidade substancial, cabendo-lhe descer à análise dos motivos desse ato, para verificá-lo se é legal, ou não. 
A motivação errônea, não condizente com a realidade, equivale à falta de motivação, tornando írrito e nulo esse 
ato.” (Ap. Cível 18252/99, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Luiz Odilon Bandeira). 
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7.280 (Ministro Henrique D’Ávila),310 e pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do 

Recurso Especial nº8970/SP, Recursos Ordinários em Mandado de Segurança nº 628/RS e 

12.487.311Adiciona Roberto Rosas:  

 

No STF asseverou o Ministro Rafael de Barros Monteiro que as decisões do 
Tribunal de Contas não podem ser revistas pelo Poder Judiciário, a não ser 
quanto ao seu aspecto formal, palavras corroboradas na mesma assentada 
pelo Min. Djaci Falcão, considerando essas decisões com força preclusiva 
(RE 55.821, RTJ 43/151). Ainda quando o ato administrativo seja praticado 
pelo Tribunal de Justiça não ficará imune à apreciação do Tribunal de 
Contas com competência para isso (RE 47.390, RTJ 32/115), bem como 
com o exercício de auditoria financeira e orçamentária sobre as contas dos 
Três Poderes. Inclusive Legislativo (art. 70, § 3.º, Const.) assim interpretado 
pelo STF na Representação 764 do Espírito Santo (RTJ 50/245). 
Em outro julgado do pretório Excelso (MS n.º 16.255, RTJ 38/245) o 
Relator Ministro Lins, ainda que restringindo o âmbito da função 
jurisdicional do Tribunal de Contas, não negou sua competência 
constitucional, afirmando que “tudo quanto ultrapassa este limitado projeto 
de exame da regularidade intrínseca das contas prestadas pelos 
responsáveis, refoge à competência jurisdicional restrita, e inampliável por 
lei, do Tribunal de Contas. Só o que toca a este exame, já para liberar o 
responsável, já para declará-lo em alcance, constitui decisão jurisdicional 
definitiva, a cavaleiro de qualquer revisão judicial”, afirmou o iminente 
magistrado. No mesmo passo acentuaram os Ministros Aliomar Baleeiro e 
Carlos Medeiros Silva em aresto da Corte Suprema (MS n.º 15.831, RTJ 
37/462).312 

 

As Cortes de Contas encontram-se aparelhadas e tecnicamente preparadas para o 

exercício do controle e julgamento dos atos que causem lesão ao erário, em que pese tal 

aspecto desagrade a muitos. E, embora digam não caber a elas a edição de atos jurisdicionais 

típicos, inconcebível imaginar não detenham, ainda que em dose diminuta, tal condição.313 

                                                 
310 “Ementa: Ao apurar o alcance dos responsáveis pelos dinheiros públicos, o tribunal de contas pratica ato 
insusceptível de revisão na via judicial a não ser quanto ao seu aspecto formal ou tisna de ilegalidade manifesta. 
Mandado de segurança não conhecido.” 
311 “Ementa: Processual e administrativo. Resolução do Tribunal de Contas do Município. Imputação de débito 
por pagamento indevido. Não há como reconhecer a ilegitimidade de resolução do Tribunal de Contas para 
imputação de débito por pagamento realizado a maior pelo Presidente da Câmara de Vereadores aos seus pares, 
sem prévio exame da resolução, sobre a qual se fundaram os atos praticados pelos recorrentes, bem como sua 
legitimidade e adequação dos fatos ao seu conteúdo. O Poder Judiciário não detém competência para rever as 
decisões dos Tribunais de Contas dos Municípios, no que diz respeito ao exame de contas, não competindo a esta 
Corte analisar a motivação da imputação de débito. Recurso improvido.” 
312 ROSAS, Roberto. Aspectos jurisdicionais na competência do Tribunal de Contas. Revista do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, Brasília, v. 1, p. 82-88, 1975, p. 85. 
313 Este o entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto: “Algumas características 
da jurisdição, no entanto, permeiam os julgamentos a cargo dos Tribunais de Contas. Primeiramente, porque os 
TC’s julgam sob critério exclusivamente objetivo ou da própria técnica jurídica (subsunção de fatos e pessoas à 
objetividade das normas constitucionais e legais). Segundamente, porque o fazem com força ou a 
irretratabilidade que é própria das decisões judiciais com trânsito em julgado. Isto, quanto ao mérito das 
avaliações que as Cortes de Contas fazem incidir sobre a gestão financeira, orçamentária, patrimonial, contábil e 
operacional do Poder Público. Não, porém, quanto aos direitos propriamente subjetivos dos agentes estatais e das 
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Traga-se à colação posicionamento de Sérgio Ferraz:  

 

De uma forma ou de outra, fundamental é assentar que, tal qual se dá com as 
decisões jurisdicionais típicas (entre nós, as que preferidas pelo Poder 
Judiciário, no desempenho de sua típica função: a jurisdição), as decisões 
dos Tribunais de Contas hão de se revestir de efetividade: isto é, elas hão de 
ser cumpridas, sem o que se frustra a própria idéia de Estado Democrático de 
Direito.314 

 

E nesse sentido, acordaram os juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos 

do Mandado de Segurança 65.016, por voto de Edgard de Moura Bittencourt:  

 

Não é, pois, o Tribunal de Contas simples órgão técnico do Poder 
Legislativo. Para sua ação fiscalizadora e como atribuição decorrente e 
acessória tem aquele Tribunal função de julgar, no âmbito restrito da matéria 
a seu cargo. 
[...] 
Julgar é apreciar questões de fato e aplicar a lei e o direito aos casos em 
espécie. Não poderia o Tribunal de Contas julgar, se não lhe fosse dado 
apreciar o direito e, na hierarquia das leis, dar prevalência ao princípio 
constitucional por ventura postergado pela lei ordinária. 

 

Compete, ademais, às Cortes de Contas negar aplicação de lei que considerem 

inconstitucional, e tal função decorre da jurisdicional.  

Tal controle exercido pelo Tribunal de Contas se dá de modo difuso, é o chamado 

“controle incidental”. Por meio dele, soluciona-se a questão constitucional como pressuposto 

para alcance e apreciação do caso concreto, e os efeitos do incidente atingem apenas as partes 

envolvidas no processo sujeito à apreciação da Corte.  

Tal prerrogativa, a propósito, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao 

editar a Súmula 347: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 

constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”. 

O controle de constitucionalidade, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

encontra guarida no art. 81 de sua Lei Orgânica (Lei Complementar Estadual nº 709/1993). E, 

                                                                                                                                                         
demais pessoas envolvidas em processos de contas, porque, aí, prevalece a norma constitucional que submete à 
competência judicante do Supremo Tribunal Federal a impetração de habeas corpus, mandado de segurança e 
habeas data contra atos do TCU (art. 102, inciso I, alínea d). Por extensão, caem sob a competência dos 
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, conforme a situação, o processo e o julgamento dessas 
mesmas ações constitucionais contra atos dos demais Tribunais de Contas”. (BRITTO, Carlos Ayres. O regime 
constitucional dos Tribunais de Contas. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, v. 1, n. 9, dez. 2001. Disponível 
em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_9/DIALOGO-JURIDICO-09-DEZEMBRO-2001-CARLOS-
AYRES-BRITTO.pdf>. Acesso em: 12 maio 2008, p. 8). 
314 FERRAZ, Sérgio. A execução das decisões dos Tribunais de Contas: algumas observações. In: ARRUDA 
ALVIM, Eduardo; TAVOLARO, Luiz Antonio. Licitações e contratos administrativos: uma visão atual à luz 
dos Tribunais de Contas. Curitiba: Juruá, 2006, p.169-177, p. 170. 
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a propósito, manifestou-se o Egrégio Plenário a respeito da constitucionalidade de norma nos 

autos do TC 7065-026-95, em sessão de 15.05.1996, DOE de 30.05.1996, e TC 4207-026-78, 

em sessão de 22.05.1979, DOE de 01.06.1979. 

No tocante à natureza de suas decisões, ao mérito técnico, não há dúvida de que são 

definitivas, apesar de sindicáveis pelo Judiciário. Não fosse assim, as Cortes de Contas não 

precisariam existir, bastando para tanto o Judiciário, a quem caberia pronunciar-se sobre o 

controle orçamentário-financeiro das contas públicas.315 Nessa esteira, posiciona-se Rodolfo 

de Camargo Mancuso: 

 

Nesse prisma é que se colocam os Tribunais de Contas, que a Constituição 
Federal reteve como Cortes diferenciadas, exercentes de uma jurisdição 
sobremodo especializada, como deflui à leitura do art. 70 da Constituição 
Federal. Conquanto as Cortes de Contas não figurem no rol dos órgãos 
componentes do Poder Judiciário (CF, art.91, I a VII), é indisputável que 
elas exercem com independência, autonomia e exclusividade o segmento 
específico da Jurisdição em matéria de fiscalização “contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial” (art. 70), como órgão de controle 
externo, acoplado ao Legislativo (art. 71). A circunstância de suas decisões 
poderem, eventualmente, ser objeto de contraste ulterior pelo Poder 
Judiciário (por exemplo, em ação popular em que se discuta matéria antes 
decidida por Tribunal de Contas) não enfraquece o caráter coercitivo de seus 
julgamentos, porque, de um lado, aquele contraste advém por outra razão, a 
saber, a inafastabilidade do controle jurisdicional (dito princípio da 
ubiqüidade da Justiça: CF, art. 5.º, XXXV); de outro lado, sendo certo que 
impende preservar a desejável harmonia entre as competências 
constitucionalmente estabelecidas, é forçoso admitir que aquela revisão 
judicial não se dá necessariamente, e quando ocorra, não poderá implicar 
uma singela “substituição” dos critérios adotados pelo juiz de contas, por 
aqueles que acodem o juiz togado.316 

 

Assim, nenhuma lesão a direito individual, oriunda de ato praticado em qualquer 

esfera de Poder, escapa à apreciação do Judiciário, quando provocado, mas tal fato não é 

capaz de extrair do universo constitucional as Cortes de Contas, que julgam com amplitude de 

poderes nas hipóteses e matérias a elas legitimamente reservadas. E aqueles que pretendem 

                                                 
315 Eis a lição de Seabra Fagundes: “Não obstante isso, o art. 70, § 4.º, lhe comete o julgamento da regularidade 
‘das contas dos administradores e demais responsáveis por bens ou dinheiros públicos’, o que implica investi-lo 
no parcial exercício da função judicante. Não bem pelo emprego da palavra julgamento, mas sim pelo sentido 
definitivo da manifestação da Corte, pois, se a regularidade das contas pudesse dar lugar a nova apreciação ( pelo 
Poder Judiciário), o seu pronunciamento resultaria em mero e inútil formalismo. Sob esse aspecto restrito (o 
criminal fica à Justiça da União), a Corte de Contas decide conclusivamente. Os órgãos do Poder Judiciário 
carecem de jurisdição para examiná-lo”. (SEABRA FAGUNDES, Miguel de. O controle dos atos 
administrativos pelo Poder Judiciário. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 170).  
316 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sobre a execução das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, 
especialmente a legitimação. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 743, p. 74-95, set. 1997, p. 75. 



157 
 

esvaziá-las ou reduzi-las a órgão burocrático, mero informante do Legislativo ou Judiciário, 

ignoram não só a história desta instituição, sua luta, mas sua exata conceituação e função. 

O Tribunal de Contas julga o responsável em alcance, fixa-lhe a responsabilidade 

material. E a jurisdição de contas é competência constitucionalmente reservada ao Tribunal de 

Contas.317 Ao Judiciário compete avaliar da eventual lesão ou ameaça a direito, mas não lhe 

cabe analisar contas para apurar em alcance os responsáveis.  

Colham-se manifestações do Supremo Tribunal Federal a respeito, extraídas do 

Mandado de Segurança nº 212.466,318 no voto do Ministro Marco Aurélio: 

 

Nota-se, mediante leitura dos incisos I e II, do art.71 em comento, a 
existência de tratamento diferenciado, consideradas as contas do Chefe do 
Poder Executivo da União e dos administradores em geral. Dá-se, sob tal 
ângulo, nítida dualidade de competência, ante a atuação do Tribunal de 
Contas. Este aprecia as contas prestadas pelo Presidente da República e, em 
relação a elas, limita-se a exarar parecer, não chegando, portanto, a emitir 
julgamento. Já em relação às contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e 
indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 
Poder Público Federal, e às contas daqueles que deram causa à perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para o erário, a 
atuação do Tribunal de Contas não se faz apenas no campo opinativo. 
Extravasa-o para alcançar o do julgamento. Isto está evidenciado não só pelo 
emprego, nos dois incisos, de verbos distintos — apreciar e julgar- como 
também pelo desdobramento da matéria, explicitando-se, quanto às contas 
do Presidente da República, que o exame se faz ‘mediante parecer prévio’ a 
ser emitido, como exsurge com clareza solar, pelo Tribunal de Contas. 

 

Trecho do voto do Ministro Octavio Galotti: “O Tribunal de Contas, recordei eu, a par 

de suas atividades de auxiliar do controle externo exercido pelas Casas do Legislativo, têm, 

também, uma jurisdição própria e privativa.” 

Assim também voto de Carlos Velloso: 

 

O modelo federal, extensivo aos Estados e Municípios, institui, ao que se vê, 
duas hipóteses: a primeira, inciso I do art.71, é a do Tribunal de Contas 
agindo autenticamente como órgão auxiliar do Poder Legislativo; aprecia as 
contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer 
prévio que será submetido ao julgamento político do Poder Legislativo, 
podendo ser recusado;na segunda hipótese, inscrita no inciso II do art.71, o 
Tribunal exerce jurisdição privativa, não estando suas decisões sujeitas à 

                                                 
317 Registre-se posição contrária de Odete Medauar: “os vocábulos tribunal e julgar as contas, usados ao se tratar 
desse agente controlador, não implicam a natureza jurisdicional de suas funções. O Tribunal de Contas se 
apresenta como órgão técnico, não jurisdicional, como ensina José Afonso da Silva. (Direito constitucional 
positivo, 29 ed., 2007, p. 755)”. (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 14. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 404). 
318 STF, RE 132.747, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/06/1992, m.v., DJU 07/12/1995, p. 42.610.  
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apreciação do Legislativo. Cabe-lhe, na hipótese do inciso II do art.71, julgar 
as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos. 

 

De fato, uma vez prolatados, os julgados dos Tribunais de Contas são de observância 

obrigatória pelos órgãos e pessoas jurídicas públicas e privadas sujeitos à fiscalização e 

controle. Necessitando desatender ao julgado das Cortes de Contas, apenas caberá ao 

inconformado recorrer ao Judiciário, a quem reserva a Constituição Federal jurisdição 

judicial. 

Certificado o trânsito em julgado, as decisões dos Tribunais de Contas tornam-se 

definitivas no âmbito administrativo, cabendo à Administração dar-lhes cumprimento. É a 

chamada jurisdição de contas. 

Cabe recordar que as decisões de que resultem débito ou multa não obrigam a 

Administração, mas o responsável pelo dano ou irregularidade causada. 

Também é bom lembrar que, ao liberar o responsável em processo de tomada ou 

prestação de contas, dando-lhe quitação, o administrador em posição hierarquicamente 

superior poderá, divergindo da conclusão, provocar o Judiciário visando ao ressarcimento ao 

erário e punição do responsável. 

Cabe, pois, revisão pelo Judiciário das decisões das Cortes de Contas nos casos de 

infringência (i) ao devido processo legal, incluídas aí a ampla defesa e o contraditório, (ii) à 

esfera de competência das Cortes de Contas, e (iii) em caso de lesão ou ameaça a direito. 

Excluída a competência exclusiva e privativa do Tribunal de Contas no tocante ao 

julgamento de contas, é fato que a cognição judicial restará sempre intacta, por força do 

sistema adotado pelo texto constitucional em vigor. 

A jurisdição do Tribunal de Contas consiste nos controles contábil, orçamentário, 

financeiro, operacional e patrimonial, na verificação das contas e apreciação da legalidade da 

despesa. Neste sentido, ao Poder Judiciário, quando provocado, caberá apreciar os aspectos 

formais da matéria e se houve lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, XXXV, da CF), sendo-lhe 

vedado substituir as Cortes de Contas no tocante a peculiar função.319 Pondera Carlos Ayres 

Britto:  

 

O Tribunal de Contas cuida de controlar e fiscalizar — a Constituição usa 
essa expressão várias vezes — e de verificar a legalidade e a irregularidade 

                                                 
319 AGUIAR FILHO, Jorge Roberto Vieira. O papel dos Tribunais de Contas, suas competências constitucionais 
e a revisibilidade de suas decisões pelo Poder Judiciário. Revista IOB de Direito Administrativo, ano IV, n. 
41, p.7-28, maio 2009, p.13. 
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(legalidade das despesas e regularidade das contas). Vejam que dimensão 
normativa. Controlar é julgar, é avaliar, é emitir juízo de valor para decidir. 
E fiscalizar é apreciar, é investigar. Fiscalizar, investigar, diligenciar, 
inspecionar, vistoriar, então o Tribunal de Contas fiscaliza para controlar, e 
controle é julgamento. E o Tribunal de Contas, tal como o Poder Judiciário, 
julga. E naquela matéria de sua competência o mérito não pode ser revisto 
pelo Poder Judiciário. 
A Constituição aquinhoa o Tribunal de Contas com competências que não 
são do Congresso Nacional e com competências que não são do Poder 
Judiciário. O Poder Judiciário tem a força da revisibilidade das decisões dos 
Tribunais de Contas, porém, num plano meramente formal, para saber se o 
devido processo legal foi observado, se direitos e garantais individuais foram 
ou não respeitadas. Porém, o mérito da decisão, o controle, que é próprio do 
Tribunal de Contas [...] é insindicável pelo Poder Judiciário.320 
 

E no arrimo dessa tese recordem-se os seguintes dispositivos constitucionais:  

 

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 e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; (g.n.) 
[...] 
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, 
entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 
(g.n.) 
[...] 
§ 3.º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa 
terão eficácia de título executivo. (g.n.) 
Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem 
sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o 
território nacional , exercendo, no que couberem, as atribuições previstas no 
art. 96. (g.n.) 
[...] 
§ 4.º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias 
e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições 
da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. 

 
Logo, a jurisdição de Contas é realidade, seu campo de incidência se atém ao exame 

de legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade321 dos gastos públicos, 

                                                 
320 Palestra proferida no Encontro Nacional de Conselheiros de Tribunais de Contas, Rio de Janeiro, 30.03.01, 
citado no Relatório da Representação 692915 do TCEMG, apud MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Jurisdição dos 
Tribunais de Contas e aplicação de penalidades. Revista do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, n. 40, p. 57-73, jan. 2009, p.57-73. 
321 “Reforça a idéia o fato de a Constituição também haver referido a economicidade. Deveras ‘economicidade’ 
nada mais é do que a relação entre custos e benefícios, tendo em vista a possibilidade econômica daquele que faz 
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cabendo ao Poder Judiciário apreciar e julgar as demais matérias submetidas à sua esfera de 

atuação. 

De outra parte, a Constituição Federal também delega ao Tribunal de Contas o 

exame dos atos de admissão, aposentadorias, reformas e pensões (Constituição Federal art. 

71, III).322 

Aqui a função é eminentemente administrativa, haja vista que a atuação do Tribunal 

na matéria restringe-se a controlar o ato. Abordar-se-á melhor a matéria em capítulo próprio. 

A existência de Cortes Especiais (eleitoral, trabalhista etc.) e dos foros privativos 

(art. 52 da CF, arts. 95 e 100 do Código de Processo Civil) não põe em cheque a unicidade da 

jurisdição. Tampouco as atribuições de controle e julgamento consagradas pela Constituição 

Federal (arts. 52, I e II, e 71) ao Congresso Nacional e Tribunais de Contas o fazem. Todos, 

sem exceção, se conformam a um planejamento judiciário e político, ditado pela necessidade 

de bem servir. 

E a possibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, das respectivas decisões, 

enfraquece o Legislativo e as Cortes de Contas, porque o sistema de “freios e contrapesos” só 

engrandece e justifica o Estado Democrático de Direito, e atende ao primado da ubiquidade da 

Justiça (artigo 5º, XXXV da Constituição Federal).323 Como observa Rodolfo de Camargo 

Mancuso “ aquela revisão judicial não se dá necessariamente e, quando ocorra, não poderá 

implicar uma singela ‘substituição’ dos critérios adotados pelo juiz de contas, por aqueles que 

acodem ao Juiz togado”.324 

Qualquer outra interpretação do papel desempenhado pelos Tribunais de Contas 

teria, pois, por finalidade única torná-los subservientes aos Poderes Legislativo e Judiciário, o 

que em nada acrescenta ao Estado Democrático de Direito, e ao quanto pretendido pelo 

legislador constitucional. 

                                                                                                                                                         
as despesas, ou o empreendimento. De conseguinte, sem sombra de dúvida, vai se irradiar sobre a moralidade 
administrativa, sobre a proporcionalidade e razoabilidade.” (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Corrupção 
administrativa. Revista Eletrônica do Direito do Estado, Salvador, n. 6, abr./jun. 2006. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br/rede/edicao/06/>. Acesso em: 15 abr. 2009). 
322 “III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.” 
323 Adote-se como conceito as considerações de Rodolfo de Camargo Mancuso: “ [...] garantia de acesso à 
justiça, ou seja, como direito subjetivo público a uma certa resposta judiciária, ainda que esta se exteriorize numa 
declaração de que o autor da ação não tinha o direito (material) que sustentara.” (MANCUSO, Rodolfo de 
Camargo. Sobre a execução das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, especialmente a legitimação. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 743, p. 74-95, set. 1997, p. 85). 
324 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sobre a execução das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, 
especialmente a legitimação. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 743, p. 74-95, set. 1997, p. 75. 
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Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Ao apurar o alcance dos responsáveis 

pelos dinheiros públicos, o Tribunal de Contas pratica ato insusceptível de revisão na via 

judicial a não ser quanto ao seu aspecto formal ou tisna de ilegalidade manifesta”.325 Mais 

adiante, o relator acrescenta: 

 

Na realidade, o Tribunal de Contas, quando da tomada de contas de 
responsáveis por dinheiros públicos, pratica ato insuscetível de impugnação 
na via judicial, a não ser quanto ao seu aspecto formal, ou ilegalidade 
manifesta.326 
 

Igualmente, em primeira instância encontram-se excelentes decisões sobre o tema, a 

exemplo da prolatada por Silvia Maria Meirelles Novaes de Andrade, nos autos da Ação 

Anulatória com pedido de antecipação de tutela, sob rito ordinário, proposta em face do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (processo nº 053.06.116184-7), com destaque 

para o seguinte: 

 

Ao discorrer sobre os limites à revisão jurisdicional de atos aprovados pelos 
Tribunais de Contas, citando Alfredo Cecílio Lopes, observa Rodolfo 
Camargo Mancuso que: o Tribunal de Contas é, no Brasil, e onde existe, um 
órgão da administração pública, especial, externo, colegiado e independente, 
que, a despeito de outras funções a ele porventura cometidas, por leis 
constitucionais ou ordinárias, segundo o processo jurídico de sua instituição, 
exerce funções prevalecentemente fiscalizadoras dos atos de administração 
financeira do poder executivo, como auxiliar permanente do poder 
legislativo. E complementa que: Do exercício dessas atribuições 
constitucionais resulta que: a) onde o Tribunal tenha se restringido a julgar 
as contas, no sentido amplo do art.70 da CF, incluindo a ‘legalidade, 
legitimidade, economicidade’ não sobra espaço para reexame jurisdicional, 
nesse sentido de um rejulgamento dessas Contas, até porque para tal 
faleceria competência do órgão jurisdicional; b) resta, todavia, disponível ao 
reexame jurisdicional, a verificação de eventual excesso ou extrapolação 
acaso ocorridos no julgamento do Tribunal de Contas; a aferição de 
indigitada afronta a direito ou garantia individual e, bem assim a verificação 
quanto à eventual irregularidade formal do próprio julgamento.327  
[...] 
Portanto, no caso, tendo ocorrido o julgamento formal da conta pelo órgão 
responsável pela verificação das contas e, constatando-se a sua 
irregularidade, não há que se adentrar ao mérito deste julgamento feito pelo 
órgão competente para tanto. 
 

                                                 
325 STF, MS 7280, Pleno, rel. Min. Henrique D'Avila, j. 20/06/1960, DJ 17-09-1962 PP-00460. Consulte-se 
também voto da lavra do Ministro Victor Nunes Leal: “Tribunal de Contas. Julgamento das contas dos 
responsáveis por haveres públicos. Competência exclusiva, salvo nulidade por irregularidade formal grave (MS n 
6.960, 1959), ou manifesta ilegalidade aparente (MS 7.280, 1960)” (RTJ n. 43, p. 151). 
326 STF, MS 7280, Pleno, rel. Min. Henrique D'Avila, j. 20/06/1960, DJ  17-09-1962, PP-00460. 
327 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 2.ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, 
p. 98-99. 
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São, pois, diversos e reiterados os julgados no sentido de que não cabe ao Judiciário 

rever as decisões dos Tribunais de Contas, salvo quando, quanto ao seu aspecto formal, ocorra 

ilegalidade manifesta ou irregularidade formal grave.328 

Cabe, ainda, por curiosidade, mencionar julgado afim. Proclamou o E. Tribunal de 

Justiça de São Paulo não competir ao Poder Judiciário apreciar o mérito da rejeição de contas 

do Poder Executivo pelo Poder Legislativo Municipal.329 

Consigne-se a conclusão alcançada por Rodolfo de Camargo Mancuso:  

 

[...] os pronunciamentos desses órgãos colegiados configuram verdadeiros 
julgamentos, atos judicantes aperfeiçoados e impositivos, embora restritos, 
obviamente, às matérias constitucionalmente atribuídas a esses Tribunais. 
Sob o aspecto formal, ressalte-se que no âmbito do Tribunal de Contas do 
município de São Paulo, os julgamentos tornam os nomes de “decisão”, ou 
de “acórdão”, conforme provenham, respectivamente, de Juiz 
Singular/Câmara ou do Plenário (Lei 9.167/80, art. 40).330 

 

Por fim, em que pese nosso sistema consagre a inafastabilidade da Justiça, o fato é 

que a Corte de Contas possui como função maior o controle e fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária operacional e patrimonial, jurisdição especializada com funções 

definidas na Constituição Federal. E, embora as decisões das Cortes de Contas possam ser 

questionadas pelo Judiciário, necessariamente não serão todas e a qualquer tempo, mas 

aquelas que eventualmente possam provocar lesão ou ameaça a direito legítimo (art. 5º 

XXXV, CF). Deve-se, pois, evitar, em nome da chamada “unicidade de jurisdição”, mera 

substituição de decisões de magistrados,331 em flagrante rixa política de instituições, diga-se 

histórica, de valor menor, em infringência à repartição de funções e competências 

constitucionalmente asseguradas. Ter-se-ia, então, alcançado o verdadeiro equilíbrio entre a 

técnica e a política, entre as funções, competências, e poderes, ter-se-ia, aberto, enfim, a senda 

pela qual as Cortes de Contas finalmente figurariam na órbita do Poder Judiciário. 

                                                 
328 Neste sentido consulte-se: RTJ 43/151; REsp nº 8.970/SP, j. em 18.12.91; TJ-SP 7ª Vara da Fazenda Pública 
do Processo 053.08.126621-2 julgado de 11.12.08; STF:RE 55821/PR, DJ 24.11.67; STF: MS 7280, ADJ 
17.09.62, p. 460.  E mais: “O controle jurisdicional sobre decisões dos Tribunais de Contas é admissível, mas, 
tão só, para coibir ilegalidades, e não para discutir os critérios técnicos adotados. Assim decidiu o Órgão 
Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Mandado de Segurança n. 72.598, sob relatoria de 
Sinésio de Souza: 'ao apurar o alcance dos responsáveis pelos dinheiros públicos, Tribunal de Contas pratica ato 
insuscetível de revisão na via judicial, a não ser quanto ao seu aspecto formal ou tisna de ilegalidade manifesta' 
(MS n. 7.280).” (AC n° 844.768.5/7-00 - 2a Câmara de Direito Público - rel. Des. Corrêa Viana, j . de 
16.12.2008, v.u.) 
329 TJSP, Apelação Cível n. 225.020-5/0 - Mogi Mirim - 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador 
Antonio Rulli, j. 19/10/05 - v.u. 
330 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sobre a execução das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, 
especialmente a legitimação. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 743, p. 74-95, set. 1997, p. 76 
331 Ibidem, p.74-95. 
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É de José Luiz de Anhaia Mello a lição ministrada em 1984:  

 

[...] se antes éramos auxiliares qualificados do Legislativo, hoje somos 
órgãos instrutores e sem sentido de decisão e julgamento, prerrogativas 
essenciais de um órgão de importância e qualidade. Não deixa de ser esse 
espetáculo contristador, sobretudo para nós, que demos tanto realce à 
posição dos Tribunais de Contas, que desejávamos vê-los situados no 
Judiciário, julgando e decidindo com aquela força e viço caracterizadores do 
Poder. [...] o Tribunal dos nossos sonhos há que ser um mediador  entre uma 
certa estabilidade e segurança da Administração e a imperiosa, porque 
democrática, variabilidade das forças governamentais. [...] Não nos 
esqueçamos, todavia, de que um órgão dessa dimensão, que seja um 
compromisso entre a estabilidade e a mutação, precisa ser composto também 
de elementos que possam responder por este desideratum.332 

 

 

  

                                                 
332 MELLO, José Luiz de Anhaia. O Tribunal de Contas: pesquisa e Atuação, São Paulo: TC/SP, 1984, p. 
33,143-144 apud GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho. Regime jurídico dos Tribunais de Contas. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1992, p.182-183. 
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5. REGISTRO DE ATOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS 
 

 

Dentre as competências que a Constituição Federal reserva aos Tribunais de Contas 

encontra-se a de apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 

qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 

comissão, bem como a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 

ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório 

(art. 71, III, CF). 

A função dos Tribunais de Contas, no tocante à matéria, é das mais importantes. Às 

Cortes de Contas, como órgãos de controle, compete revisar os atos, apontar impropriedades, 

orientar, no exercício de sua missão pedagógica, a respeito das normas e princípios aplicáveis 

ao caso e, em última análise, não havendo como acolher o ato no sistema legal, rejeitá-lo, 

negando-lhe o competente registro.   

Não é incomum aos órgãos de auditoria deparar-se com atos fundamentados em 

legislação revogada, inexistente ou inaplicável ao caso; deferimento de vantagens não 

previstas em lei ou desarrazoadas; indicação incorreta ou parcial de beneficiários; indicações 

incorretas do período trabalhado, funções, e licenças; ausência de comunicação de 

desligamentos ou simplesmente remessa, a destempo, de atos à Corte. 

A missão das Cortes de Contas dirige-se, pois, não à mera chancela de procedimento 

oriundo da Administração Pública, mas ao verdadeiro controle de verificação, não só em face 

da legislação aplicável ao caso, mas também da presença dos pressupostos de fato e de direito. 

Ao contrário do que muitos imaginam, os Tribunais de Contas, também aqui, 

exercem importante papel de estímulo à contenção de gastos públicos e à observância dos 

princípios da economicidade, segurança jurídica, e eficiência. De fato, os efeitos dos atos de 

aposentadoria, reforma, pensões e admissões prolongam-se por largo tempo, constituem 

significativa parcela da despesa pública, e, não raras vezes, são tema de destaque na imprensa, 

em razão de ilegalidades manifestas. 

Do exame do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se competir, ao 

Tribunal de Contas, apreciar os atos de aposentadoria, pensão, reforma e/ou admissão, de 

modo a verificar se foram praticados nos exatos termos da lei. Trata-se do exercício da função 

de controle, de índole administrativa.  Em que pese entendam alguns que, ao utilizar o verbo 

“apreciar” (incisos I e III), o legislador constitucional quis diferenciar outra atribuição do 
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Tribunal — que seria a de julgar, expressamente mencionada no inciso II —, sustenta-se a 

tese de que ao se referir aos atos de registro como sujeitos “à apreciação da legalidade”, quis o 

legislador ir mais além da mera apreciação técnica prevista no inciso I, para, igualmente, 

como o fez no inciso II, submeter a matéria a julgamento. 

O ato concessório de pensão, admissão, aposentadoria e/ou reforma reveste-se de 

natureza precária, até apreciação da sua legalidade pelos Tribunais de Contas. Neste sentido, 

há reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal.333 

Portanto, depois de registrado o ato, pelo Tribunal de Contas, seus efeitos tornam-se 

definitivos. Consigne-se ser vedado à Administração inová-lo após tal deliberação. Alerta 

Jorge Ulysses Jacoby Fernandes que, “se permitido fosse, não se caracterizaria o ato e a 

vontade do órgão controlado tornaria absolutamente ineficaz a vontade do controlador.”334 

Tal premissa comporta, entretanto, exceção. Uma vez registrado o ato, somente fato 

grave, dolo manifesto e documento novo, que afetem a legalidade da sua formalização, 

ensejarão a respectiva anulação, com suspensão imediata dos efeitos. Deverá a 

Administração, neste caso, comunicar de imediato à Corte de Contas para, igualmente, 

deliberar a respeito. 

 

 

5.1 Natureza do registro 

 

 

Aqueles que ingressarem na Administração Pública e forem investidos em cargo, 

emprego ou função terão os respectivos atos submetidos aos Tribunais de Contas para efeito 

de registro (artigo 71, III, da Constituição Federal). Assim também no tocante aos atos 

decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão a dependente de servidor. Após a 

aposentadoria, as obrigações do trabalhador em troca de salário cessam e ele passa a receber 

proventos na inatividade, a partir da publicação do ato na imprensa oficial.  

A natureza do registro passou a revestir-se de especial importância em face da 

análise dos efeitos da prescrição e da decadência pelo Judiciário. Em diversas ocasiões 

decidiu o Supremo Tribunal Federal aperfeiçoarem-se os atos de aposentadoria, reforma, 

                                                 
333 Mandado de Segurança nº 25.409-2- Distrito Federal, 15.03.07. Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; Mandado 
de Segurança nº 25.072-Distrito Federal, 07.02.07, rel. Min. Eros Grau; Mandado de Segurança nº 25.440-
Distrito Federal, 15.12.05, rel. Ministro Carlos Velloso; Recurso Extraordinário 197.227- Espírito Santo, 
22.10.96, Min. Ilmar Galvão, dentre outros. 
334 FERNANDES, Jorge Ulysses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 83.  
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pensão ou admissão somente após o devido registro pelos Tribunais de Contas.335 Logo, não 

se operariam os efeitos da decadência antes da manifestação final e integrativa das Cortes de 

Contas. Acreditava-se que os atos de admissão, reforma, concessões de pensões e 

aposentadorias eram apenas formalizações, só passando a gerar efeitos após chancela dos 

Tribunais de Contas. No caso de aposentadoria, por exemplo, era comum a liberação de 

pagamentos somente após o devido registro do ato. A propósito, lição de Antonio Roque 

Citadini: 

 

Esta modalidade de controle executada pelos Tribunais de Contas e também, 
em alguns poucos casos pelas Controladorias, traz bastante clara a idéia das 
antigas instituições de fiscalização, que, basicamente, realizavam o controle 
prévio, utilizando-se desse mecanismo de decisão. 
O visto (também chamado visto prévio) é a oportunidade que tem o órgão de 
fiscalização de verificar a legalidade do ato da Administração e apor o visto, 
isto é , dar o aval de legalidade ao procedimento do Executivo. Este tipo de 
medida do órgão fiscalizador é praticado ainda nos dias atuais nos países 
onde se adota o sistema de Tribunal de Contas clássico.336 

 

Tal entendimento, somado a outro de igual importância — o de que a validade só se 

configuraria a partir da soma de duas vontades em um único ato — levou à conclusão, 

adotada pela doutrina e pela jurisprudência, de que sem a manifestação da Corte de Contas o 

ato ou não existia, ou não surtia efeitos, porque suspensos até apreciação pelo órgão de 

controle. A título de exemplo, colha-se trecho do voto do Ministro Carlos Velloso, do 

Supremo Tribunal Federal, proferido no REsp nº 1.560/RJ (DJ 19/2/1990): 

 

O Tribunal (de Contas) não concede a aposentadoria, reforma ou pensão, 
nem tampouco lhes confirma ou ratifica a concessão. Apenas examina a 
legalidade do ato, para efeitos financeiros, registrando a despesa 
correspondente. Não há, no sentido jurídico estrito, aprovação do ato da 
Administração, mas, apenas, forma de controle da legalidade do ato acabado, 
cuja executoriedade fica suspensa até que se opere o julgamento do ente 
fiscalizador. (Revisão Administrativa de Atos Julgados pelo Tribunal de 
Contas, em RDA 53/220). 

 

                                                 
335 Resp nº 1560/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 19/02/90. 
336 CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da Administração Pública. São Paulo: Max Limonad, 
1995, p. 48-49. 
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Tendo em conta que o registro o consolidava e integrava, o ato administrativo passou 

a ser concebido como ato complexo por natureza.337 Nesta linha convergiu o Supremo 

Tribunal Federal quando do exame do Mandado de Segurança nº 24.859-9, Distrito Federal, 

também da relatoria de Carlos Velloso.338 

Tal panorama, entretanto, sofreu profunda alteração, especialmente com o 

engrandecimento e reconhecimento dos princípios da boa-fé e segurança jurídica e o 

aprimoramento da ação administrativa. Hoje, os atos administrativos sujeitos à chancela pelas 

Cortes de Contas geram efeitos desde sua edição, não mais a partir do registro. Confira-se o 

artigo 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (Resolução nº 155, de 4 de 

dezembro de 2002), que estabelece: 

 

Quando o ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão for 
considerado ilegal, o órgão de origem fará cessar o pagamento dos proventos 
ou benefícios no prazo de quinze dias, contados da ciência da decisão do 
Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa. 
 

                                                 
337 “O sentido estrito da manifestação de vontade do tribunal nesses casos (controle administrativo da legalidade) 
não exclui do ato aposentadoria, reforma ou pensão, o caráter de ato complexo. A característica essencial dos 
atos complexos está na soma de vontades de órgãos diversos, exigida para que possam eles existir como atos 
jurídicos. O sentido que revistam essas vontades (uma praticando-o originariamente e a outra revendo-o, para 
sacramentá-lo com a declaração de que está conforme à lei, como no caso figurado) não afeta a unidade do ato 
em si, para desdobrá-lo em dois (ou vários), e impor a classificação deles como atos seriados ou procedimento 
administrativo. Série de atos ou procedimento ocorre, isto sim, quando cada ato se ultima pela manifestação de 
uma única vontade (salvo é claro, a hipótese de algum dos atos seriados exigir mais de uma manifestação de 
vontade), com efeitos peculiares, embora, afinal, todos se somem. É o caso do concurso universitário. A 
inscrição existe tão-só pelo deferimento do pedido, o julgamento das provas independe da vontade manifestada 
pela autoridade ao deferir a inscrição, e assim por diante. Quando, porém, uma medida administrativa só tem 
validade definitiva (e a validez ad referendum não basta, por isso que cessa e se desfaz ex tunc, uma vez negado 
este), se dois órgãos do Poder Público se manifestam, essas duas manifestações se fundem para constituir um ato 
único. Seja qual for o sentido das vontades expressas por esses órgãos, elas se fundem para um só efeito – o da 
existência plena do ato na ordem jurídica, ou, se se quiser, nas suas conseqüências jurídicas. Não importa, em 
contrário, a circunstância do ato (imperfeito) obrigar, para certos efeitos, antes de manifestada a segunda 
vontade. Basta atentar, aqui, tendo em vista mesmo o registro de aposentadoria, reforma ou pensão, que se a 
segunda vontade não for provocada, ou se opuser à primeira, o ato se torna nenhum, desfazendo-se até os seus 
efeitos pretéritos. Passa-se aqui, em substância, o mesmo que ocorre, por exemplo, com uma ordem de 
pagamento, que, após praticada por agente inferior da Administração, deva subir à aprovação de Ministro de 
Estado. Este, tanto quanto o tribunal, exerce uma atividade revisora, uma atividade de controle, mas o ato nem 
por isto se desdobra em dois. É um só e se classifica de complexo.” (SEABRA FAGUNDES, Miguel de. O 
controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 172. 
nota 108).  
Confiram-se acórdãos a respeito: TFR, MS 97.203-DF, Relator Min. Pádua Ribeiro, 'DJ' de 17.02.83; MS 
88.573-DF, Relator p/ acórdão Min. Wilson Gonçalves, 'DJ' de 26.05.83; AC 75.915-RJ, Relator Min. W. 
Bolívar, 'DJ' de 09.04.87; STF, AG. 58.155-(AgRg)-MA, Relator Ministro O. Trigueiro, RTJ 70/700; MS 
19.861-DF, Relator Ministro T. Flores, RTJ, 58/382. 
338 Além de fixar os limites de competência das Cortes de Contas a respeito da matéria, decidiu-se que o ato de 
concessão de aposentadoria, por ser ato complexo, somente se completa com o exame, pelo Tribunal de Contas 
da União, de sua legalidade. 
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Inevitável, pois, que o conceito de registro como ato complexo mereça novas 

reflexões. 

Para entender melhor a questão, ou seja, a concepção do registro como ato complexo, 

necessário adentrar na análise das vontades geradoras dos atos administrativos. Os atos 

administrativos podem ser simples, compostos ou complexos. Simples é o ato que decorre da 

manifestação de vontade de um único órgão, singular ou colegiado. Ato composto é o que 

decorre da manifestação de dois ou mais órgãos independentes. A declaração do segundo é 

instrumental em relação ao do primeiro. Aqui se fala em dois atos, duas vontades de natureza 

distinta, uma acessória, complementar ou instrumental em relação à outra. O ato complexo é 

sintetizado na emanação de duas vontades fundidas em uma só, para edição de um só ato.339 

Retomando a análise da questão, do registro dos atos de admissão, aposentadoria, 

pensão e reforma, no passado, não emanava efeito significativo, sem a necessária e integrativa 

chancela dos Tribunais de Contas.  

Tal premissa, de fato, não era real. O ato administrativo possui, só para existir, 

eficácia mínima, a eficácia social, ou seja, o reconhecimento de sua edição pela comunidade. 

“Todo ato existente tem um mínimo de eficácia”,340 ensina Ricardo Marcondes Martins. Ao 

debruçar-se sobre a eficácia do ato administrativo, assinala o autor ser imprescindível o 

exame da eficácia da norma, sob os enfoques social ou deôntico, normativo, jurídico, fático 

ou fenomênico, e conclui: “para que a norma incida devem estar presentes requisitos de 

ordem fática e de ordem técnico-normativa; ausentes os primeiros, não há efetividade; 

ausentes os segundos, há ineficácia técnica”.341 

Ato eficaz é aquele apto a incidir,342 logo, não há como concordar com aqueles que 

afirmam eficazes os atos de aposentadoria, pensão, reforma apenas a partir do ato de registro 

pelos Tribunais de Contas.  

Porque havia o entendimento de que a partir do registro começava o ato a surtir 

efeitos é que se concebeu o registro dos atos dos Tribunais de Contas como ato complexo e se 

fixou, a partir daí, o início do prazo decadencial para eventual revisão ou invalidação, pela 

Administração Pública, de seus procedimentos.343 Portanto, sob o enfoque exposto, o ato de 

                                                 
339 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo . 23. ed São Paulo: Atlas, 2010, p. 222. 
340  MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
139. 
341 Ibidem p. 139. 
342 Ibidem, p. 143. 
343 Confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Ag Rg no Resp nº 777.562-DF, j. 25.09.08; RMS 
nº 21142-SP, j. 20.09.07, e Supremo Tribunal Federal: MS 25409/DF, j. 15.03.07; MS 26085/DF, j. 07.04.08; 
MS 25552/DF, j. 07.04.08. 
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registro era complexo, ou seja, formado pela soma de vontades de dois órgãos: Administração 

e Tribunal de Contas. 

Hoje não é assim. Os atos sujeitos a registro, em princípio, geram, desde logo, todos 

os efeitos aos quais se destinam. Compõem-se de todos os elementos integrativos que os 

tornam aptos a produzir efeitos. São, pois, cientificados os destinatários que passam a usufruir 

de seus benefícios tão logo editados. Há geração de direitos subjetivos. No caso de 

aposentadoria, por exemplo, antes mesmo do registro pelos Tribunais de Contas há a 

aposentação no cargo e percebimento de proventos, tornando vago o cargo, como preceitua, 

em nível federal, o art. 33, inciso VII, da Lei nº 8.112/90. Daí concluir-se que o ato se 

encontra perfeito e apto a gerar efeitos, como de fato gera, não dependendo para isso dos 

Tribunais de Contas.344  

Não há, portanto, respeitadas as opiniões contrárias, falar em soma de vontades, 

fundindo-se em uma única para concretização de um único ato que passará, então, a existir, 

como ato complexo. Trata-se, em verdade, de duas vontades independentes e soberanas, com 

dois atos de natureza e funções distintas, um acessório ao outro, ou complementar ao outro. 

Perfilha-se, assim, a corrente que concebe o ato de registro como ato composto,345 em que 

pesem os Tribunais Superiores continuem adotando posição diversa. 

 

 

5.2 Prazo para efetivação do registro 

 

 

Inúmeras críticas são dirigidas aos Tribunais de Contas pela tardança na apreciação 

dos atos de inativação, ainda que a maioria das Cortes venha aprimorando os respectivos 

procedimentos, mediante estipulação de prazos de envio dos atos sujeitos a controle e registro 

efetuados no exercício anterior. A título de exemplo, confiram-se as Instruções nº 1 e 2, de 

2008, do Tribunal de Contas de São Paulo, artigos 88 e 91.346 

                                                 
344 MAFFINI, Rafael Da Cás. Atos administrativos sujeitos a registros pelos Tribunais de Contas e a decadência 
da prerrogativa anulatória da Administração Pública. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo 
Horizonte, ano 3, n.10, p.143-163, jul./set. 2005,  p. 150. 
345 Deste entendimento compartilha Angélica Petian. (cf. PETIAN, Angélica. Regime jurídico dos processos 
administrativos ampliativos e restritivos de direito. 2010. 196 folhas. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2010, pg. 176-178). 
346 Instrução nº 1/2008 - Artigo 88 – “Para fins de apreciação da legalidade e registro dos atos de admissão de 
pessoal, os órgãos de que trata este Capítulo remeterão a este Tribunal, até o dia 31 (trinta e um) de janeiro: 
I - relação das admissões, por concurso público, ocorridas no exercício anterior, por meio do preenchimento das 
planilhas eletrônicas específicas oferecidas por este Tribunal, contidas no SISCAA (Sistema de Controle e 
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Contudo, nem sempre foi assim e o que se indaga é a partir de quando começa a 

correr o prazo para a Administração Pública invalidar os atos de aposentadoria, reforma, 

concessão pensão ou admissão. 

Como visto, preceitua o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 possuir, a Administração, prazo 

decadencial de 5 (cinco) anos para anular atos de que decorram efeitos favoráveis para os 

destinatários, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

A propósito, quanto ao aspecto da má-fé, por relevantíssimo à ideia aqui 

desenvolvida, importa trazer à baila trecho do voto de Sidney Sanches, do Supremo Tribunal 

Federal: 

 

Por último, a existência de direito adquirido é inteiramente dependente, 
subordinada à questão prévia em tomo da legalidade ou ilegalidade dos atos 
de aposentadoria. A proteção ao direito adquirido não acoberta a aquisição 
ilegítima de aposentadorias, assim declarada pelo Tribunal de Contas, 
porque os atos nulos são insuscetíveis de gerar direitos individuais.347 

 

Diversamente do quanto disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, decisões oriundas 

das mais diversas Cortes do país vêm adotando, como marco inicial do prazo decadencial de 

invalidação do ato, pela Administração, o registro pelos Tribunais de Contas. 

Diverge-se, entretanto, deste posicionamento. Como salientado quando da análise da 

natureza do ato, o procedimento sujeito a registro envolve atos compostos, não complexos; 

portanto, desde a emanação do ato, seja de aposentadoria, seja de admissão, concessão de 

pensão ou reforma, pela Administração competente, implementam-se todos os seus  efeitos, 

inclusive com a alteração significativa do patrimônio do beneficiário. A partir daí deposita-se, 

inquestionavelmente, a confiança do administrado no agir do gestor público. 

                                                                                                                                                         
Admissões, Aposentadorias e Pensões), devendo, por ocasião da remessa, vir acompanhadas de ofício, assinado 
pelo responsável, atestando a veracidade do conteúdo da mídia digital encaminhada; 
II - relação das contratações, por tempo determinado, ocorridas no exercício anterior, utilizando-se os mesmos 
recursos indicados no inciso anterior; 
III - quadro de pessoal, em 31 (trinta e um) de dezembro do exercício anterior, com indicação dos cargos criados, 
providos e vagos, de conformidade com o modelo contido no Anexo 19.  
Parágrafo único - Não ocorrendo admissões no período, deverá ser encaminhada declaração nesse sentido. 
[...] 
Artigo 91 - Para fins de apreciação da legalidade e conseqüente registro dos atos concessórios de aposentadoria e 
reforma, os órgãos de que trata este Capítulo deverão encaminhar a este Tribunal, até o dia 31 (trinta e um) de 
janeiro, relação das aposentadorias, das reformas e/ou transferências para a reserva e das eventuais apostilas 
retificatórias, concedidas no exercício anterior, por meio do preenchimento das planilhas eletrônicas específicas 
oferecidas por este Tribunal, contidas no SisCAA (Sistema de Controle de Admissões, Aposentadorias e 
Pensões), devendo, por ocasião da remessa, vir acompanhadas de ofício, assinado pelo responsável, atestando a 
veracidade do conteúdo da mídia digital encaminhada.” 
347 Confira-se Suspensão de Segurança n° 514 (AgRg) - AM (Tribunal Pleno). Relator: Ministro Octavio 
Gallotti. RTJ 150/402 
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À vista da tese defendida, a boa-fé acompanha os efeitos do ato que se irradiam, não 

a partir do registro pelos Tribunais de Contas, mas anteriormente, quando da edição e 

cientificação do ato ao beneficiário.  

Vale, pois, comentar, por sua importância, recente acórdão da 5ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, de seguinte ementa:  

 

Administrativo-Servidor Público – Aposentadoria – Contagem de tempo – 
Irregularidade apurada pelo Tribunal de Contas da União – revisão do ato – 
prazo decadencial – art. 54 da Lei nº 9.784/99 – Termo inicial – 1. A 
aposentadoria de servidor público não é ato complexo, pois não se conjugam 
as vontades da Administração e do Tribunal de Contas para concedê-la. São 
atos distintos e praticados no manejo de competências igualmente diversas, 
na medida em que a primeira concede e o segundo controla sua legalidade. 2 
– O art. 54 da lei nº 9.784/1999 vem consolidar o Princípio da Segurança 
Jurídica dentro do Processo Administrativo, tendo por precípua finalidade a 
obtenção de um estado de coisas que enseje estabilidade e previsibilidade 
dos atos. 3 – Não é viável a afirmativa de que o termo inicial para a 
incidência do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é a conclusão do ato de 
aposentadoria, após a manifestação do Tribunal de Contas, pois o período 
que permeia a primeira concessão pela Administração e a conclusão do 
controle da legalidade deve observar os Princípios Constitucionais da 
Eficiência e da Proteção da Confiança Legítima, bem como a garantia de 
duração razoável do Processo. 4- Recurso Especial improvido.348 
 

Partiu o mencionado julgado das seguintes premissas: 1) Não há na concessão de 

aposentadoria conjugação de vontades para a formação de ato único, mas de duas vontades 

independentes e autônomas; 2) Administração e Tribunal de Contas manejam, no caso, 

competências diversas: a primeira de concessão e a segunda de controle; 3) Não há admitir 

que entre a edição do ato e o registro pelo Tribunal de Contas — prazo que pode, 

eventualmente, durar anos — sejam colocados em cheque os princípios da eficiência, 

proteção da confiança legítima, bem como a garantia de duração razoável do processo. 

Assim, o início do prazo para eventual discussão dos direitos do beneficiário, conta-

se a partir da edição do ato.  

Neste sentido é o entendimento adotado nos seguintes julgados:  

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 
APOSENTADORIA. REVISÃO DO ATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 
DIREITO. TERMO INICIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
IMPROVIDO. 1. Nos casos em que o servidor busca a revisão do ato de 
aposentadoria, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o 
transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da 

                                                 
348 STJ, Resp. nº 1.047.524-SC, 5ª T. rel. Min. Jorge Mussi; j. 16.06.09, v.u. 
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ação. Precedentes. 2. O prazo prescricional para revisão do ato de 
aposentadoria começa a transcorrer na data de sua publicação e não do seu 
registro no Tribunal de Contas, pois este possui natureza jurídica meramente 
declaratória. 3. Recurso especial conhecido e improvido.349  

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. APOSENTADORIA COM PROVENTOS 
PROPORCIONAIS E SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. ATOS DE 
EFEITOS CONCRETOS. CADUCIDADE DO DIREITO PERSEGUIDO. 
DECADÊNCIA. ART. 18 DA LEI 1.533/51. GRATIFICAÇÃO DE 
ENCARGO DE CHEFIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 
OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RECORRENTE 
CARACTERIZADA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão da aposentadoria, assim como a 
supressão do pagamento da Gratificação de Incentivo Funcional decorreram 
de atos únicos da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, 
de sorte que se tem como marco inicial para a contagem do prazo 
decadencial para impetração do mandamus a data da publicação dos 
mencionados atos, haja vista que a partir daí teria se caracterizado a 
sustentada ilegalidade. Writ impetrado após transcorridos mais cento e vinte 
dias estabelecidos pelo art. 18 da Lei 1.533/51, de forma que evidente a 
caducidade do direito perseguido. 2. Relativamente à Gratificação de 
Encargo de Chefia/GEC-1, envolve a hipótese prestação de trato sucessivo, 
de forma que a contagem do prazo decadencial se renova mês a mês. 
Possibilidade Jurídica do Pedido. 3. A decisão do Tribunal de Contas, no que 
diz respeito à aposentadoria dos servidores públicos, tem natureza jurídica 
meramente declaratória e, não, constitutiva do ato de aposentadoria (RMS 
10.808/PR, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 19/12/2002), 
nesse contexto, a partir da expedição do ato de aposentação pela 
Administração Pública, segue-se a sua execução (REsp n.º 1.560/RJ, Rel. 
Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 10/02/90), nos termos em que foi 
proferido. 4. Caracterizada ofensa ao direito líquido e certo do ora 
Recorrente de ter pago os seus proventos, nos termos fixados no Despacho 
n.º 1.652/GC, no qual se inclui a parcela referente à Gratificação de Encargo 
de Chefia/GEC-1. 5. Recurso parcialmente provido para, reformando o 
acórdão de origem, determinar a inclusão da Gratificação de Encargo de 
Chefia/GEC-1 em sua folha de pagamento, a partir da data da impetração do 
writ. 350 

 

ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO. APOSENTADORIA. 
PRESCRIÇÃO. ATO COMPLEXO. INÍCIO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL. REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS. I-NÃO 
OBSTANTE COMPLEXO O ATO ADMINISTRATIVO DA 
APOSENTADORIA, CERTO É QUE, A PARTIR DE SUA EXPEDIÇÃO, 
SEGUE-SE A SUA EXECUÇÃO. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO 
ATO, POIS, COMEÇA A CORRER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA 
AÇÃO QUE TEM POR OBJETO ALTERÁ-LO, PRESENTE O 
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA, E NÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS, QUE APRECIA A SUA LEGALIDADE E QUE NÃO 
PODE, NESSA ATIVIDADE FISCALIZADORA, MODIFICAR O SEU 

                                                 
349 STJ. REsp 759731/RS. Min. Arnaldo Esteves Lima. Quinta Turma. DJ 11/06/2007 
350 STJ. RMS 18175/GO. T.5, rel. Min. Laurita Vaz, DJ 10/10/2005 
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FUNDAMENTO. II-RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
PROVIDO.351 

 

Tal solução parece ser a mais adequada. Veja-se o seguinte exemplo, a título de 

ilustração: suponha-se que uma determinada Administração deixe, por qualquer motivo, de 

encaminhar um ato de aposentadoria ao Tribunal de Contas. Passam-se oito anos. Descobre-se 

o ato, que é encaminhado, a destempo, ao Tribunal de Contas, que, por sua vez, na busca de 

documentos extraviados ao longo do tempo, igualmente tarda mais dez anos para registrar o 

ato. Ficará o beneficiário à espera da definição dos efeitos? Ainda estará vivo até lá? Como 

ficam a segurança jurídica, a boa-fé e a confiança depositadas no Poder Público? Ora, atrelar 

o início do transcurso do prazo decadencial ao do registro do ato pelo Tribunal de Contas 

seria atribuir, a tal órgão, dever-poder ilegítimo, qual seja, o de “senhor do tempo”. 

Traga-se à colação r. decisão prolatada nos autos do Processo nº 2007.85.00.4394-9: 

 

A previsibilidade imanente à segurança jurídica implica um elo de confiança 
entre Estado e indivíduo e uma salvaguarda para toda a sociedade. Como 
consectário dessa concepção, não se admite a retroatividade de leis; são 
inatingíveis o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido; e 
permite, no campo das pretensões — salvo exceções — estabelecer-se um 
limite temporal de exigibilidade, sob pena de configuração da prescrição ou 
da decadência.352 
 

Não há, pois, negar, nesta matéria, que a inércia da Corte de Contas, por tempo 

excessivo, considerado aí mais de 5 (cinco) anos, consolida de forma positiva expectativas 

dos beneficiários de boa-fé. Este o entendimento do Ministro Carlos Ayres Britto: 

 

In casu, a partir da decisão formal do IBGE (autarquia federal), o impetrante 
passou a gozar de sua aposentadoria. E o fez ao longo de cinco anos e 8 
meses. Entretanto, após esse período, a Corte de Contas determinou a 
suspensão do pagamento dos proventos do servidor e o retorno deste à 
atividade, ao fundamento do não preenchimento dos requisitos legais para a 
percepção do benefício. Tudo inaudita altera parte. 
Pois bem, considerando o status constitucional do direito à segurança 
jurídica (art. 5º, caput), projeção objetiva do princípio da dignidade da 
pessoa humana (inciso III do art. 1º) e elemento conceitual do Estado de 
Direito, tanto quanto levando em linha de consideração a lealdade como um 
dos conteúdos do princípio da moralidade administrativa (caput do art. 37), 
faz-se imperioso o reconhecimento de certas situações jurídicas subjetivas 
ante o Poder Público. Mormente quando tais situações se formalizam por ato 

                                                 
351 STF. REsp 1560/RJ. T.2, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 19/02/1990 
352 Processo nº 2007.85.00.4394-9. Ação ordinária. Rel. MM. Juiz da 2ª Vara Federal do Estado de Sergipe, 
Ronivon de Aragão. J. 08.10.08. 
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de qualquer das instâncias administrativas desse Poder, como se dá com o 
ato formal de uma determinada aposentadoria.353 

 

 

5.3 Limites à atuação das Cortes de Contas 

 

 

Ao proceder ao controle da legalidade, compete ao Tribunal de Contas apenas 

constatar se aquele procedimento adequou-se à norma. Não lhe compete alterar o ato 

concessório sujeito a registro; não lhe compete ordenar cancelamento de pagamentos, ou 

alterá-los; não lhe compete editar outro ato em substituição ao emanado do controle interno. 

Cabe-lhe apenas, ao constatar ilegalidade, ordenar à autoridade competente que tome as 

devidas providências para regularização da matéria,354 inclusive com comunicação ao 

Ministério Público, caso necessário, ou, ainda, o que se tornou prática das mais salutares ao 

aprimoramento dos procedimentos administrativos, recomendar ao administrador como 

proceder em face da norma dispositiva. 

 O Supremo Tribunal Federal 

 

pronunciando-se sobre o alcance dessa competência, advertiu que o Tribunal 
de Contas da União, ao desempenhar a relevante atribuição que lhe foi 
cometida pelo ordenamento positivo, “...por força do disposto no § 8º do art. 
72 da Emenda Constitucional nº 1/69,  só tem uma alternativa: ou julga 
válida a aposentadoria voluntária, nos termos em que foi concedida, ou a 
julga nula, por ilegal. O que não pode é determinar o registro da 
aposentadoria em termos diversos dos em que foi ela requerida e deferida...” 
(MS nº 20.038, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 80/394, 407). 
Nada impede, contudo, que o Tribunal de Contas da União, especialmente 
ante a ampliação do espaço institucional de sua atuação fiscalizadora, 
recomende, em constatando a ocorrência de vício de legalidade no ato 
concessivo da aposentadoria, que se proceda à correção do defeito jurídico 
verificado.355 

                                                 
353 STF: Mandado de Segurança nº 25.116/DF, j. 09.02.06. Noticiado no Informativo n. 471/STF. 
354 A este respeito, trecho do voto do Desembargador Laerte Sampaio: “A Constituição é expressa em conferir ao 
Tribunal de Contas a atribuição de apreciar a legalidade das admissões de pessoal deferindo-lhes ou não o 
registro. Por conseqüência, sendo a investidura em cargo ou emprego públicos subordinada a um procedimento, 
que se inicia com o concurso público e se exaure com a posse, aperfeiçoa-se em sua eficácia em relação a 
terceiros antes do registro, que funciona como um ato administrativo confirmatório. A negativa do registro sob o 
fundamento de invalidade do procedimento de investidura, torna à Administração o dever legal de desconstituí-
la.” (Agravo de Instrumento 401.184.5/0, 3.ª Câmara de Direito Público do TJESP). 
355 Mandado de Segurança nº 21.466-0/DF, rel. Ministro Celso de Mello. Verifique-se também a respeito: 
Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança nº 25.113, Pleno, Rel. Eros Grau, DJ 6.5.2005, e o 
Mandado de Segurança nº 21.466, Pleno, Rel. Celso de Mello, DJ 6.5.1994, de seguinte ementa: 
“No exercício da sua função constitucional de controle, o Tribunal de Contas da União procede, dentre outras 
atribuições, a verificação da legalidade da aposentadoria, e determina – tal seja a situação jurídica emergente do 
respectivo ato concessivo – a efetivação ou não, de seu registro. O Tribunal de Contas  da União, no desempenho 
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Ao apreciar a legalidade da matéria, o Tribunal de Contas, não encontrando 

irregularidade aparente, procederá ao registro do ato, comunicando à autoridade interessada. 

Verificando, entretanto, desacerto, documentação incompleta, ausência de informação 

específica, assinará prazo à Administração interessada, por meio de despacho, em que fará 

constar também o nome do beneficiário do ato sujeito a registro, para que exerça a ampla 

defesa e o contraditório, visando à regularização da falha. Nem haveria de ser de outra forma, 

observada a lição de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari:  

 

Sempre que o patrimônio jurídico e moral de alguém puder ser afetado por 
uma decisão administrativa, deve a ele ser proporcionada a possibilidade de 
exercitar a ampla defesa, que só tem sentido em sua plenitude se for 
produzida previamente à decisão, para que possa ser conhecida e 
efetivamente considerada pela autoridade competente para decidir.356 
 

Hoje, admite o Supremo Tribunal Federal a competência implícita do Tribunal de 

Contas para “recomendar ao órgão ou entidade competente que adote as medidas necessárias 

ao exato cumprimento da lei, evitando, desse modo, a medida radical da recusa de 

registro.”357 

Entretanto, não havendo como regularizar o procedimento, o Tribunal negará o 

registro, determinará a suspensão da despesa impugnada, publicando a decisão, comunicando, 

ainda, à Administração competente e ao Poder Legislativo. 

Recorda Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no tocante à devolução de valores, ser 

admitida a dispensa, quando satisfeitos os seguintes requisitos: 

 

1. Boa-fé no recebimento — aspecto subjetivo a ser estudado caso a caso, 
considerando a escolaridade e o nível de discernimento do beneficiário; 
expressão do valor de modo a que não passasse despercebido; 
2. Errônea interpretação de lei, isto é, por parte do pagador havia 
entendimento acerca de serem devidos os valores; 
3. O erro de interpretação acerca da incidência e validade da norma, no 
tempo do ato, era justificável, razoável.358 
 

                                                                                                                                                         
desta específica atribuição, não dispõe de competência para proceder a qualquer inovação no título jurídico de 
aposentação submetido a seu exame. Constatada a ocorrência de vício de legalidade no ato concessivo de 
aposentadoria, torna-se lícito ao Tribunal de Contas da União – especialmente ante a  ampliação do espaço 
institucional de sua ação fiscalizadora recomendar ao órgão ou entidade competente que adote as medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, evitando, desse modo, a medida radical de recusa do registro.” 
356 FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 91. 
357 Mandado de Segurança n° 21.466-0/DF. Relator: Ministro Celso de Mello. 
358 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 284. 
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Neste sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal, por voto da lavra da Ministra 

Cármen Lúcia Antunes Rocha, nos autos do MS 26.085-DF: 

 

É que o reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens recebidas 
pelo Impetrante não importa, automaticamente, na necessidade de restituição 
ao erário dos valores recebidos, pelo que se mostra imperativa a apuração da 
má-fé do servidor. Em outra oportunidade anotei: 
Se a acumulação apurada em dada situação administrativa mostra-se 
duvidosa quanto à sua validade constitucional, há que se examinar e concluir 
quanto à sua ilicitude. 
Se ilícita, a acumulação haverá de ser declarada nula. 
R.T.J. - 204 1173 
Contudo, os seus efeitos são diferentes, conforme se esteja diante de um caso 
de ilicitude decorrente de má-fé do servidor ou de boa-fé. De má-fé estará o 
servidor que subtrair ou faltar com a verdade sobre sua situação, deixando, 
por exemplo, de declarar a sua condição de titular de outro cargo público, 
quando de sua nomeação para um segundo cargo, função ou emprego.359 
 

Na mesma linha, Celso Antônio Bandeira de Mello salienta: 

 

Acresce que, dada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, os 
administrados que atuarem em sua conformidade nada mais fizeram senão 
arrimar-se em um esteio pressupostamente sério e sólido. Seria descabido, 
então, que sofressem prejuízos exatamente por agirem segundo o que deles 
se esperava (p. 347-348). 
Assim, ressalvados os casos em que o administrado atuou dolosamente, com 
má-fé, de maneira a iludir a administração induzindo-a à suposição de que 
estava a compor ato juridicamente liso e concorrendo dessarte para que se 
produzisse ato viciado ou, daquel’outros em que — ainda pior — se 
concertou com agentes administrativos para, em atuação conjunta, fraudarem 
o Direito, não se pode admitir que a invalidação acarrete um enriquecimento 
do Poder Público e um empobrecimento do administrado.360 

 

 

5.4 Anulação de ato registrado pela Administração 

 

 

Indaga-se: pode a Administração, após envio do procedimento ao Tribunal de 

Contas, alterar o ato por ela emanado? 

Uma vez encaminhado o ato à verificação pelo Tribunal de Contas, vedado é ao 

administrador alterá-lo.  

                                                 
359 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 278.)  
360 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O princípio do enriquecimento sem causa em direito 
administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 210, 25-35, out./dez. de 1997, p. 27. 
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Esta a linha adotada pelo Supremo Tribunal Federal: “Não pode o governador anular 

a aposentadoria, na dependência do seu registro, porque aberta a jurisdição do Tribunal de 

Contas, por força da própria Constituição, cumpre aguardar o pronunciamento desse 

órgão”.361 

No tocante ao ato registrado, a Administração possui o dever-poder de anular ato em 

face de ilegalidade manifesta.  

Contudo, em caso de anulação ou revogação de ato registrado, é de rigor que, antes, 

se aguarde a manifestação do Tribunal de Contas para que os atos  produzam efeitos. E isto 

igualmente em atenção aos princípios da boa-fé e segurança jurídica, uma vez que só a partir 

de então poder-se-ia suspender o pagamento de proventos. 

Resgate-se lição de Nelson Hungria: 

 

Julgar da legalidade não é apenas apreciar a regularidade formal do ato 
administrativo [...] é julgar de todas as condições intrínsecas e extrínsecas da 
sua legalidade. Assim, a decisão de Tribunal de Contas, quando 
aprobatória,não apenas dá executoriedade ao ato, como cria uma situação 
definitiva na órbita administrativa. 
Depois dela, não pode o Executivo, que não tem hierarquia sobre o dito 
Tribunal, declarar, unilateralmente, a nulidade do ato. O que se apresenta na 
espécie é um fato complexo, isto é, como acentua Victor Nunes Leal (Valor 
das decisões do Tribunal de Contas. Revista de Direito Administrativa, Rio 
de Janeiro, v. 12, p. 422), um ato que só se aperfeiçoa pelas manifestações 
convergentes de várias autoridades, não sendo admissível que qualquer delas 
— por si só, possa desfazer uma situação — criada por sua ação conjunta.362 
 

Este o teor da Súmula nº 6 da Suprema Corte: “A revogação ou anulação, pelo Poder 

Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não 

produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do 

Judiciário”. 

Na mesma linha, a Súmula nº 199 do Tribunal de Contas da União:  

 

Salvo por sua determinação, não podem ser cancelados pela autoridade 
administrativa concedente, os atos originários ou de alterações, relativos a 
aposentadorias, reformas e pensões, já registrados pelo Tribunal de Contas, 
ao apreciar-lhes a legalidade, no uso de sua competência constitucional. 
 

Também assim o Supremo Tribunal Federal, no voto de Celso de Mello:  

 

                                                 
361 Recurso Extraordinário nº 68000/PR, T.1, rel. Ministro Amaral Santos, j. 10/08/1971.  
362 RMS 3.881, Plenário, DJ 09.01.1958. 
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É certo que, uma vez aprovados pelo Tribunal de Contas da União, os atos 
de aposentação não podem ser unilateralmente revogados ou anulados pelo 
Poder Executivo, eis que, efetuado o registro respectivo, tais atos passam a 
qualificar-se como manifestações estatais subjetivamente complexas.363 
 

E não pode ser outra a solução, também aqui em homenagem aos princípios da 

segurança jurídica e da boa-fé, e não com fundamento na complexidade do ato, como 

sustentado. 

Como visto, decorridos cinco anos da prática do ato, somados aos efeitos favoráveis 

ao destinatário e ausência de má-fé, à Administração veda-se seu desfazimento.364 

Tampouco ao Tribunal de Contas caberá obrigá-la a cumprir procedimento agora 

julgado ilegal porque acobertado pelo manto decadencial. Com maior razão, ainda, não há 

falar em anulação de ato de registro após 5 (cinco) anos, por erro formal imputado ao próprio 

Tribunal de Contas. É óbvio que o interessado, destinatário último do ato, não há de pagar 

pela falha administrativa. 

A revisão do julgamento, pelo Tribunal de Contas, é possível em face de ilegalidade 

manifesta. Só lhe é vedado alterar unilateralmente o ato sujeito a registro e já registrado. 

Cabe-lhe apenas invalidar o registro e comunicar à Administração competente para que reveja 

igualmente seu procedimento.  

 

 

5.5 Reexame, de ofício, pelos Tribunais de Contas, de julgado que considerou legal ato 

sujeito a registro  

 

 

Pacificou o Supremo Tribunal Federal entendimento de que, sendo a aposentadoria 

ato complexo, só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas da União.365 Logo, o 

prazo decadencial da Lei nº 9.784/99 tem início a partir da publicação do ato de registro. 

Esse o teor do voto do Ministro Cézar Peluso, no Mandado de Segurança nº 25.963-

9-DF, assinalando que o ato de aposentadoria, depois de aperfeiçoado, não pode ser alcançado 

por revisão do Tribunal de Contas após o quinquênio legal previsto na Lei nº 9784/99, sem 

                                                 
363 MS nº 20.882-1- DF 
364 Neste sentido, SCARTEZZINI, Ana Maria. O Tribunal de Contas e a concessão de aposentadoria. In: 
ALVIM, Arruda; ALVIM, Eduardo Arruda ; TAVOLARO, Luiz Antonio (coord.). Licitações e Contratos 
Administrativos : Uma visão atual à luz dos Tribunais de Contas. Curitiba: Juruá, 2006, p. 27-34, p. 29. 
365 Embargos de Declaração no Mandado de Segurança 26.737-2 DF; MS 25.0725; MS 24.784; MS 24.728; MS 
24.754, entre outros. 
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ofensa aos princípios da confiança e da segurança jurídica, como tem sido reiteradamente 

reconhecido pela Suprema Corte, conforme julgados ali mencionados.366 

No mesmo sentido o artigo 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da 

União:  

 

Para o exercício da competência atribuída ao Tribunal, nos termos do inciso 
III, do art. 71, da Constituição Federal, a autoridade administrativa 
responsável por ato de admissão de pessoal ou de concessão de 
aposentadoria, reforma ou pensão, a que se refere o artigo anterior, 
submeterá os dados e informações necessários ao respectivo órgão de 
controle interno, que deverá emitir parecer sobre a legalidade dos referidos 
atos e torná-los disponíveis à apreciação do Tribunal, na forma estabelecida 
em ato normativo. 
[...] 
§ 2º O acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz 
coisa julgada administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo Tribunal, 
com a oitiva do Ministério Público, dentro do prazo de cinco anos do 
julgamento, se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer 
tempo, no caso de comprovada má-fé. 
 

Esse, portanto, o rumo da jurisprudência do TCU, ou seja, pelo cabimento da revisão 

de ofício de acórdão que considerou legal ato de aposentadoria ou pensão se dentro de cinco 

anos do julgamento, em obediência ao princípio da segurança jurídica, não se admitindo 

interrupção.367 

 

 

5.6 Negativa de registro. Devido processo legal 

 

 

Ensina Celso Bastos: 

 

Por ampla defesa deve-se entender o asseguramento que é feito ao réu em 
condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos 
tendentes a esclarecer a verdade. É por isso que ela assume múltiplas 
direções, ora se traduzirá na inquirição de testemunhas, ora na designação de 
um defensor dativo, não importando, assim,  as  diversas modalidades em 
um primeiro momento. É pela afirmação e negação sucessivas que a verdade 
irá exsurgindo nos autos. Nada poderá ter valor inquestionável ou irrebatível. 
A tudo terá de ser assegurado o direito do réu de contraditar, contradizer, 

                                                 
366 STF: Mandado de Segurança nº 25.963-9-DF (23.10.08 - Tribunal Pleno) 
367 Acórdão nº 3.045/2008, sessão de 27.05.09, Relator: Ministro Aroldo Cedraz; Acórdão nº 1.624/2005, 1ª 
Câmara, Relator: Ministro Valmir Campelo; Acórdão nº 1132/2009, sessão de 27.05.09, Relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues. 
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contraproduzir e até mesmo de contra-agir processualmente. Ligado 
historicamente ao direito penal como apontado, hoje, por força do novo 
texto, trata-se de uma garantia aos acusados em geral.368 

 

A Constituição Federal de 1988 tornou o direito de defesa oponível a qualquer 

autoridade estatal, diante da qual o cidadão se veja constrangido por acusação de qualquer 

natureza, não apenas criminal; e mais, a tutela jurídica deste direito passa a ser dever do 

Estado, seja o Estado-Juiz, o Estado-Administrador ou o Estado-Legislador. 

Princípio fundamental, norteador dos procedimentos judicial e administrativo, o do 

contraditório e da ampla defesa vem genericamente previsto no inciso LV, do artigo 5° da 

Constituição da República, verbis: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes.” 

Assim, embora o artigo 5º, inciso LV, sedie o direito à defesa no processo judicial 

(perante o Estado-Juiz) ou no processo administrativo (perante órgãos administrativos de 

qualquer dos Poderes do Estado), o Estado-Legislador deve-lhe igual acatamento à vista do 

disposto no artigo 55, parágrafos 2º e 3º, também da Constituição Federal (hipóteses de perda 

do mandato por deputados e senadores, assegurada a ampla defesa). 

Ensina-nos José Luiz de Anhaia Mello: “Estado de Direito é aquele onde toda a 

atividade dos órgãos públicos deve se exercitar atendendo-se a normas jurídicas 

preestabelecidas”.369 

Nesse sentido, decisão do extinto Tribunal Federal de Recursos, ao julgar a Apelação 

em Mandado de Segurança nº 78.673:  

 

A garantia do due process of law, que existe no nosso direito, tem inteira 
aplicação não só ao processo judicial, mas também ao administrativo, em 
sentido amplo tanto no punitivo quanto no administrativo não punitivo. Isto 
quer dizer que a Administração, quando tiver que impor uma sanção, uma 
multa, fazer um lançamento tributário, ou decidir a respeito de determinado 
interesse do particular, deverá fazê-lo num processo regular, legal, em que 
ao administrado se enseje o direito de defesa.370 
 

                                                 
368 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, v. 2, p. 
266.  
369 MELLO, José Luiz de Anhaia. Da separação de poderes à guarda da Constituição. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1968, p. 67. 
370 Recurso n. 56.218, proposto junto ao Tribunal Federal de Recursos, Relatado pelo Ministro Carlos Mário 
Velloso. 
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O princípio da ampla defesa deve estar presente em qualquer tipo de processo que 

acarrete restrição de direitos ou sanção por força do poder punitivo estatal. Para Agustín A. 

Gordillo,  

 

O princípio de ouvir o interessado antes de decidir algo que o afete não é 
somente um princípio de justiça, é também princípio de eficácia, porque 
indubitavelmente assegura melhor conhecimento dos fatos e, portanto, 
auxilia a administração na obtenção de solução mais justa.371 (tradução livre) 
 

Como corolário da ampla defesa, exsurge o princípio do contraditório  que, a seu 

turno, decorre da bilateralidade do processo. Destarte, quando uma das partes faz qualquer 

alegação, a outra parte também deve ser ouvida, com direito de resposta. 

 

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente 
da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há 
de ser ouvida também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele 
supõe o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de 
resposta ou de reação. Exige: 1- notificação dos atos processuais à parte 
interessada; 2-a possibilidade de exame das provas constantes do processo; 
3-direito de assistir à inquirição de testemunhas; 4- direito de apresentar 
defesa escrita. 372 
 

Assim, pode-se dizer que  

 

o contraditório se insere dentro da ampla defesa. Quase que com ela se 
confunde integralmente na medida em que uma defesa hoje em dia não há de 
ser senão contraditória. O contraditório é, pois, a exteriorização da própria 
defesa. A todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-
lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou ainda de fornecer uma 
interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.373  
 

O direito à ampla defesa encontra-se estritamente vinculado ao poder, não o poder 

exercido arbitrariamente, mas sim aquele atrelado à consciência cívica de cada cidadão, na 

busca da justiça e paz social. 

Nesse pensar, o direito à defesa, dada sua natureza subjetiva pública, espraia-se 

como verdadeiro princípio por todo o texto constitucional porquanto se fundamenta no due 

process of law (consagrado na Constituição Federal artigo 5º, LIV), e na consectária garantia 

                                                 
371 GORDILLO, Augustin. Procedimiento y recursos administrativos. Buenos Aires: Macchi, 1971, p. 76-77. 
372 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo . 23. ed São Paulo: Atlas, 2010, p. 631.  
373 MACEDO, Wilson Teles de. Parecer n° AGU/WM-01/95. Processo n.23123.002293/93-60. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=8234>. 
Acesso em: 02/08/2009. 
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de implementação, que é a via do processo judicial ou administrativo. Nesse sentido, as 

palavras de Jessé Torres Pereira Júnior “o direito à defesa corresponde ao verso da moeda 

cujo anverso é o direito de ação (artigo 5º, XXXV) ambos direitos subjetivos públicos 

genéricos”.374 

No tocante à ampla defesa, duas são as Súmulas da Suprema Corte que importam ao 

tema. No âmbito dos Tribunais de Contas, especialmente no tocante ao assunto de pessoal, a 

Súmula Vinculante nº 3 do Supremo Tribunal Federal é clara: 

 

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou 
revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a 
apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão. 

 

A parte inicial da súmula nada mais faz senão colocar em prática o princípio 

constitucional. Censura-se, todavia, a parte final do enunciado.   

Aprovada em sessão Plenária do STF, em 30.05.07, a Súmula Vinculante nº 3 parece 

indicar estarem fora da observância do contraditório e da ampla defesa os atos de concessão 

inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Partindo-se da ideia, pacificada na Corte, de que o 

ato de registro seria ato complexo, poder-se-ia, pois, prescindir do contraditório e da ampla 

defesa, uma vez que, nesta fase, a de concessão, não haveria falar em litigantes.375 

Assim decidiu o Supremo Federal, em diversas oportunidades,376 destacando-se voto 

do Ministro Marco Aurélio, que firma o momento em que se faculta ao beneficiário pleitear 

sua defesa e o contraditório: 

 

Deve-se estabelecer distinção considerado o patamar relativo aos proventos. 
Uma coisa é concluir-se pela desnecessidade do contraditório quando se está 
diante de ato complexo, ou seja, quando o órgão de origem pede o cálculo 
dos proventos para satisfação precária e efêmera, até a homologação da 
aposentadoria e a Corte de Contas vem a glosá-los. 
Algo diverso diz respeito ao aperfeiçoamento do ato praticado, procedendo o 
Tribunal de Contas à homologação. Então, surge para o servidor aposentado, 
no patrimônio, direito que não é passível de modificação de forma unilateral 
pela administração pública. Erronia no cálculo dos proventos há de ser 

                                                 
374 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. O direito à defesa na Constituição de 1988. São Paulo: Renovar, 1991, p. 
3 
375 STF: MS 24.754, rel. Ministro Marco Aurélio 
376 MS 24.784-PB, RTJ 192/208 e MS 24.859-DF, RTJ 192/213 e SS 514-AgR/AM, RTJ 150/402; MS 
25.409/DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence. 
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elucidada em processo administrativo, observado o direito de defesa – o 
contraditório.377 

 

Entretanto, é de se mencionar que o Supremo Tribunal Federal reconhece efeitos do 

ato administrativo concessor do benefício a partir da respectiva publicação.378 Logo resta 

evidenciada aparente contradição, uma vez que o benefício se sujeita à restrição desde seu 

nascedouro. Reconheça-se, pois, a necessária ampla defesa, sempre e quando restringido 

direito legítimo. Ademais, como observa Antonio Joaquim Ferreira Custódio: 

 

A súmula afasta a aplicação do princípio do devido processo legal 
unicamente nos casos de negativa de registro, ou seja, quando a Corte de 
Contas aprecia, pela primeira vez, a legalidade do ato de concessão da 
aposentadoria ou pensão. Quando em pauta o cancelamento de ato já 
registrado é de rigor sua aplicação plena, porque em tal hipótese pode 
ocorrer a anulação formal do ato administrativo. Do ponto de vista prático, 
no entanto, os efeitos da anulação são os mesmos dos decorrentes da 
negativa de registro em ambos ocorre a cessação do pagamento dos 
proventos ou da pensão. Se em caso de anulação deve-se estrita obediência 
ao devido processo legal, com os consectários do contraditório e ampla 
defesa, na negativa do registro o beneficiado é surpreendido com a 
suspensão do pagamento sem que, via de regra, tenha sequer conhecimento 
dos motivos que o alicerçam.379 

 

Mencione-se, ainda, a Súmula nº 6: “A revogação ou anulação, pelo Poder 

Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não 

produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada a competência revisora do 

Judiciário. Excetue-se, todavia, o ato de cassação.” 

Neste sentido, Ministro Antonio Neder:  

 

A aprovação da aposentadoria de servidor da União, pelo Tribunal de Contas 
não compõe, não integra o ato que a tenha outorgado, senão que apenas a 
declara legítima para efeito executório. Conseqüentemente, a revogação ou 
anulamento desse ato tem sua eficácia condicionada à aprovação do mesmo 
Tribunal. Disso não se conclua, todavia, que o Executivo, para cassar a 
aposentadoria, deva obter prévio consentimento do Tribunal de Contas. 380 
 

Em decisão relatada pelo Ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal 

assim se pronunciou: 

                                                 
377 Recurso Especial nº 285.495-SE, RTJ 204/377. 
378 MS 26.085-DF; MS 25.963-DF; MS 22.357; MS 24.448. 
379 CUSTÓDIO, Antonio Joaquim Ferreira. Registro de aposentadorias e pensões: o devido processo legal e a 
Súmula Vinculante n° 3. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11904>. Acesso em: 
02/08/2009. 
380 RTJ 59/186 apud MS 20.882-1-DF, Pleno, rel. Min. Celso de Mello, j. 23/06/94, DJ de 23.9.1994, p. 25326.  
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Esse entendimento da matéria ajusta-se, com inteira pertinência, à orientação 
jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou sobre o tema em questão, 
quando assinalou a absoluta inaplicabilidade do conteúdo da Súmula n º 6 
deste Tribunal ao processo disciplinar que tenha por objetivo a imposição da 
pena de cassação de aposentadoria. 
[...] 
A imposição de penalidade administrativa consistente na cassação da 
aposentadoria, precisamente por não configurar hipótese de revogação (cuja 
prática pressupõe razões de conveniência e de oportunidade) e nem 
qualificar-se como situação configurativa de anulação (cuja execução tem 
por fundamento a ilegitimidade do próprio ato de inativação), não se 
submete, em seu processo de concretização à prévia manifestação 
aquiescente do Tribunal de Contas, sob pena de permitir-se a este órgão 
estatal indevida interferência em área que se insere na esfera de exclusiva 
atribuição jurídico-administrativa do Chefe do Poder Executivo.381 
 

Em todos os casos, entretanto o direito à ampla defesa deverá ser resguardado 

sempre que o beneficiado pelo ato, seja por que tempo for, veja-se surpreendido com a 

negativa de registro do Tribunal ou com a cassação382 dos efeitos do ato concessor.383 

 

 

5.7 Controle pelo Judiciário 

 

 

É absolutamente comum que aqueles cujos atos, submetidos ao controle de 

legalidade do Tribunal de Contas, tenham sido rejeitados, recorram tanto à instância superior 

do próprio órgão, quanto ao Judiciário. Assim, tanto a Administração, que se pôs a favor ou 

contra o registro de ato, quanto o próprio beneficiário costumeiramente recorrem ao Judiciário 

com a finalidade de revisão do apreciado e decidido pelo Tribunal de Contas. 

Como visto, após sua edição o ato de aposentadoria encontrando-se sob a égide dos 

Tribunais de Contas, não pode ser anulado pela autoridade que o praticou. Em uma de suas 

lições, Lúcia Valle Figueiredo esclarece: “Tratando-se, por exemplo, de atos submetidos a 

controle pelo Tribunal de Contas, uma vez controlados, não estão mais disponíveis à 

Administração”.384 

                                                 
381 MS nº 20.882-1-DF. 
382 Por “cassação” adote-se ato pelo qual se desconstitui situação jurídica por motivo superveniente relevante. 
383 MS 24927-7-RO, Relator: Ministro Cézar Peluso; RE 163.301-8/AM – Min. Sepúlveda Pertence. 
384 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 9. ed. ver. amp. e atual. até a Emenda 
Constitucional nº 56/2007. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 254. 
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Sob a ótica do Supremo Tribunal Federal, “aberta a jurisdição do Tribunal de Contas, 

por força da própria Constituição, cumpre aguardar o pronunciamento desse Órgão”.385 

Por sua vez, o próprio Tribunal de Contas, tempos depois de registrar um ato, pode 

descobri-lo ilegal. Nesse caso, deverá limitar-se a rever seu próprio ato, determinando à 

Administração Pública ordenadora do ato que faça o mesmo. 

Contudo, por vezes, ao determinar a desconstituição do ato registrado, as Cortes de 

Contas podem deparar-se com o fenômeno da coisa julgada. E, nesse sentido, o Supremo 

Tribunal Federal vem atuando de maneira contundente no sentido de que a Constituição 

Federal não outorgou competência ao Tribunal de Contas para impor à autoridade 

administrativa, sujeita à sua fiscalização, alteração de vantagem pecuniária, por força de 

decisão judicial transitada em julgado.386 

Igualmente decidiu que apenas a ação rescisória é o meio de desconstituição da coisa 

julgada. Contudo, porque tais decisões fazem coisa julgada apenas entre partes e limitadas ao 

objeto pedido, vêm se criando situações distintas relacionadas a empregadores, servidores e 

fatos similares, dentro da mesma Administração, ou na mesma esfera, enfim, em flagrante 

deformação da política de recursos humanos.387  

De fato, para que haja uniformidade de decisões e dos respectivos efeitos, seja do 

Judiciário, seja da Administração Pública empregadora, seja dos Tribunais de Contas, na 

busca da consolidação da segurança jurídica, torna-se necessário, mais que meras afirmações 

de poder, respeito às competências e às funções constitucionalmente estabelecidas entre as 

instituições. 

 

 

  

                                                 
385 RE nº 68.000-PR. Relator Ministro Amaral Santos. 
386 MS 23.758-RJ, Relator o Ministro Moreira Alves; MS 23.665, Relator o Ministro Maurício Corrêa; MS 
25.009, Relator o Ministro Carlos Velloso; MS 24.939-MC e RE 475101 AgR / DF, Relator: Ministro  Carlos 
Ayres Britto; MS 25460-DF, Relator Ministro Carlos Velloso; MS 25009-DF, Ministro Carlos Velloso; MS 
24268-MG, Ministro Gilmar Mendes. 
387 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 301. 
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6. DA TOMADA DE CONTAS DE GESTORES DE RECURSOS PÚBLICOS E SEUS 
REFLEXOS 

 

 
Ao ressalvar da prescrição as ações de reparação do erário, o legislador alcançou o 

mérito da própria ação de tomada de contas de atos praticados por gestores públicos, bem 

como as responsabilizações de ordem administrativa dela decorrentes, haja vista a estreita 

ligação entre as ações de ressarcimento civil e as de tomada de contas de gestores de recursos 

públicos.388 

Observadas as peculiaridades dos procedimentos levados a termo nas respectivas 

Cortes da União, Estados e Municípios, o processo de tomada de contas possui, regra geral, as 

seguintes fases: 

 

1. Chamamento do responsável para recolhimento de valor impugnado ou apresentação 

de defesa; 

2. Eventual arguição de prescrição/decadência por parte do acusado contra a constituição 

da dívida; 

3. Aprovação das contas, com a devida quitação do responsável; 

4. Desaprovação das contas, com a imputação do débito; 

5. Abertura da fase recursal e trânsito em julgado; 

6. Constituição do título executivo; 

7. Recusa injustificada de recolhimento do quanto devido; 

8. Inscrição na divida ativa. 

 

 

6.1 Da importância da tomada de contas de gestores públicos para as ações de 

ressarcimento ao erário. 

 

 

Os gestores, por força constitucional (arts. 70 e seguintes da Constituição Federal), 

devem prestar contas de seus atos e dos valores que administram. Recorde-se que se sujeitam 

                                                 
388 Neste sentido, confira FURTADO, Lucas Rocha. Parecer exarado no Acórdão TCU nº 2709/2008, in: 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Processo 005.378/2000-2, Plenário, rel. Min. Benjamin Zimler, sessão 
de 26/11/2008, DOU 01/12/2008. 
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à jurisdição das Cortes de Contas e, como visto, só por decisão destas podem liberar-se de sua 

responsabilidade: 

 

I. Os ordenadores de despesa, administradores, gestores e demais responsáveis por bens 

e valores públicos; 

II.  Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado que houver 

arrecadado ou recebido depósito, auxílio, subvenção e contribuição do Estado ou 

Município, ou tenha sob sua guarda e administração bens ou valores públicos; 

III.  O servidor público civil ou militar que der causa a perda, extravio ou dano de bens e 

valores públicos, ou pelos quais este responda; 

IV.  Qualquer pessoa ou entidade mantida, ainda que parcialmente, pelos cofres públicos; 

V. Os responsáveis por entidades jurídicas de direito privado que recebam contribuições 

parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social; 

VI.  Quem receber benefício dos Poderes Públicos por antecipação ou adiantamento; e 

VII.  Todos quantos, por disposição legal, devam prestar contas, incluídos os diretores de 

empresas, sociedades de economia mista ou fundações instituídas ou mantidas pelo 

Poder Público e responsáveis por fundos especiais de despesa. 

 

Nos Tribunais de Contas, linha geral, há dois procedimentos de tomada de contas: o 

ordinário , que é a prestação de contas realizada anualmente pelo gestor público; e o especial 

ou extraordinário, prestado por todos os acusados de malversação de verba pública, ou por 

particulares que gerenciem recursos públicos, não se observando, nesse caso, a periodicidade 

anual. 

A tomada de contas ordinária é aquela pela qual as Cortes de Contas fazem análise 

não só formal, mas substancial, da gestão orçamentária dos agentes públicos. Nos tempos 

modernos, conta o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com o Sistema Audesp 

(Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo).389  

                                                 
389 “Audesp é a sigla com que se tornou conhecida a Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo, projeto do 
TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que, após alguns anos de desenvolvimento e testes, entrou 
em vigor em 2007, experimentalmente (para ajustes em arquivos, layouts e outros aspectos de software) e passou 
a vigorar como exigência a partir de 2008, com todos os municípios remetendo dados via internet (exceto São 
Paulo, que tem Tribunal de Contas próprio). Os dados da execução orçamentária municipal são obrigatoriamente 
enviados a cada mês ao TCESP, depois de serem enviadas as peças de planejamento orçamentário (PPA – Plano 
Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual), no momento em que são 
aprovadas. [...]. O sistema Audesp é, então, uma espécie de auditoria independente realizada por meio de 
máquinas, reduzindo custo e aumentando eficiência e eficácia. A natureza preventiva dessa auditoria é algo de 
valor inestimável para o equilíbrio fiscal e para a qualidade da gestão financeira e orçamentária. Os frutos 
adicionais que poderão ser colhidos no futuro, a partir da adoção do sistema Audesp, são muitos, entre os quais 
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Voltado à padronização das informações contábeis e à transparência dos dados e 

ações orçamentárias, o Audesp objetiva harmonizar, em um mesmo sistema e em um só plano 

de contas, as regras e registros contábeis. De outra parte, o recebimento de informações em 

formato eletrônico contribui para a racionalização de atividades e economia de tempo, tanto 

para o Tribunal de Contas, como para os entes fiscalizados. O sistema é uma conquista e um 

avanço dos Tribunais de Contas na era tecnológica e, mais que isto, um aprimoramento das 

respectivas funções de controle de fiscalização e pedagógica dos gastos públicos. 

No tocante à atuação das Cortes de Contas, é bom recordar que o processo de  

tomada de contas especial objetiva a identificação e quantificação de dano causado ao erário e 

reveste-se de natureza preparatória da ação civil voltada à respectiva reparação. Logo, porque 

instrumental e acessória em relação à ação de reparação de danos e considerada prejudicial de 

mérito em relação à ação civil, deve seguir o mesmo prazo prescricional estabelecido para 

esta ação. Como a Constituição Federal ressalvou da prescrição a ação de ressarcimento, tal 

circunstância deve ser aplicada, por extensão, à tomada de contas especial.390 

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União determina, de outra parte, sejam as 

contas consideradas iliquidáveis (art. 20) quando materialmente impossível o julgamento de 

mérito, a teor do respectivo art. 16. Fixa, de outra parte, prazo de 5 (cinco) anos para 

desarquivamento dos autos, à vista de novos elementos eficazes bastantes à adoção da medida 

(art. 21, § 1º), findo o qual, na ausência de nova decisão, as contas serão consideradas 

encerradas, com baixa na responsabilidade do administrador (§ 2º). 

Aquele que exerce cargo ou função pública, e gere recursos de todos, em benefício 

de todos, traz, em si, além dos deveres da eficiência, e da observância dos princípios 

constitucionais, o de prestar contas de sua atuação aos administrados. Mais que uma 

obrigação de caráter econômico, financeiro e orçamentário, a prestação de contas é, antes de 

tudo, dever político, na medida em que o mau gestor, com contas definitivamente julgadas 

                                                                                                                                                         
um que é fundamental para o fortalecimento da cidadania e da democracia focadas no controle social dos gastos 
públicos: a possibilidade de consulta de todos os dados das finanças municipais pela internet, apresentados de 
forma padronizada e amigável para o leigo, seja ele um cidadão comum ou um vereador, que tem entre suas mais 
nobres funções a de fiscalizar as finanças públicas locais, mas nem sempre dispõe de tempo e conhecimentos 
especializados para montar tabelas e gráficos.” (PIRES,Valdemir; ROMÂNIA, Bruno. Audesp: inovação no 
controle das finanças públicas. Disponível em: 
<http://www.tribunaimpressa.com.br/Conteudo/?IDConteudo=129963&ID Sessao=60036>. Acesso em: 16 set. 
2008). 
390 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 88.  
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irregulares, torna-se inelegível por período de 5 (cinco) anos391 e,  por outro lado, o bom 

gestor presta contas e satisfaz o povo que nele confiou. 

O dever do gestor de prestar contas, antes, portanto, de se dirigir a ele próprio ou à 

Administração, dirige-se ao povo, a quem serve em última instância. 

A morte do gestor público, ou do responsável pela prestação de contas, acarreta 

consequências na esfera das Cortes de Contas. 

Regra geral, é alvo das deliberações e decisões dos Tribunais de Contas aquele que 

consta do acórdão condenatório. Contudo, por força da legislação em vigor, outras pessoas 

poderão ser atingidas pelas decisões dos Tribunais de Contas, além daquelas inscritas no título 

executivo formado a partir do acórdão condenatório. 

Por força do artigo 568 do Código de Processo Civil, são sujeitos passivos na 

execução: o devedor, reconhecido como tal no titulo executivo; o espólio; os herdeiros ou 

sucessores do devedor. 

Ressalta o artigo 597 do mesmo Código responder, o espólio, pelas dívidas do 

falecido.392 Uma vez realizada a partilha, cada herdeiro responderá pela parte que na herança 

lhe couber, ou seja, a vulgarmente chamada “herança maldita”. 

A subsistência de responsabilidade dos herdeiros e sucessores, para a reparação do 

dano, é questão que não encontra qualquer controvérsia no âmbito do Tribunal de Contas da 

União: TCs nº 1.396/96, Acórdão 62/99, 1ª C; 675.159/97-0, Acórdão 30/99, 2ª C; 

352.189/95-1, Acórdão 293/98, 2ª C; 625.393/96-1, Acórdão 264/98, 2ª C; 279.052/92-8, 

Acórdão 12/98, 2ª C, Ata 2/98, 236/2004, 1ª C; 299.038/94-7, Acórdão 191/96, 2ª C, Ata 

12/96, entre outros.  

Ademais, tal responsabilidade encontra-se amparada pela Constituição Federal, 

artigo 5º, inciso XLV: “nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação 

de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.” 

O Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/92) dispôs a respeito: 

 

                                                 
391 “A Constituição Federal, em seu artigo 14 dispõe sobre o exercício do voto e lista alguns casos de 
inelegibilidade. Preferiu, no entanto, o constituinte, deixar a cargo do legislador a tarefa de completar o rol de 
situações de inelegibilidade, o que foi feito, em 1990, por meio da Lei Complementar nº 64”. (CITADINI, 
Antonio Roque. A inelegibilidade por rejeição de contas. Disponível em: 
<http://www.tce.sp.gov.br/artigos/2008-04-23a_inelegibilidade_por_rejeicao_de_contas.pdf> Acesso em: 30 set. 
2008). 
392 A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em casos envolvendo responsável falecido, é pacífica no 
sentido de que, antes de realizada a partilha, a condenação deve recair sobre o espólio (Acórdão nº 308/97, 1ª 
Câmara; Acórdão n º 174/1999, 1ª Câmara; Acórdão nº 216/1999, Plenário; Acórdão nº 545/1999, 2ª Câmara). 
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Art. 5º. A jurisdição do Tribunal abrange: 
[...] 
VIII – os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este 
artigo, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso 
XLV, do artigo 5º da Constituição Federal. 

 

Também o fez a Lei Federal nº 8.429/92, em seu art. 8°, dispõe que: “O sucessor 

daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 

cominações desta lei até o limite do valor da herança.” 

 

 

6.2 Falecimento de gestor. Consequências.  

 

 

No tocante às obrigações personalíssimas, a exemplo das multas, a obrigação se 

extingue com a morte do apenado. 

As demais obrigações, por sua vez, permanecem intactas, especialmente as 

obrigações decorrentes da responsabilidade civil, entre elas o dever de prestar contas. Afinal, 

aquele a quem foi atribuída a incumbência de gerir patrimônio alheio, dele deve prestar 

contas. 

Uma vez instaurado o processo de Tomada de Contas, é possível que as Cortes de 

Contas se deparem com a morte do gestor responsável em determinadas fases processuais:  

a) Processo de tomada de contas instaurado, falecimento do gestor responsável antes 

de apresentada a defesa: obstado o prosseguimento válido e regular do processo, bem como  a 

avaliação de mérito da matéria, provocada sua extinção. E assim é em razão da 

impossibilidade da instauração do devido processo legal, com o contraditório e a ampla 

defesa. Nesse caso, extinguir-se-á o feito, não havendo falar em provisão de quitação;  

b) Processo de tomada de contas instaurado, exercidos o contraditório e a ampla 

defesa, falecimento do gestor antes do julgamento. Caso as contas sejam julgadas regulares, 

expedir-se-á a provisão de quitação em nome do gestor falecido. Caso julgadas regulares, mas 

com aplicação de sanção, extinguir-se-á a punibilidade. Caso apontado débito, os sucessores 

poderão ser chamados a prosseguir com o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista 

ingressarem no feito como corresponsáveis pela reparação do dano. Convém observar não 

haver solidariedade entre sucessores. Cada um responderá pelo dano na medida do seu 

quinhão hereditário, ou na medida da “força da herança”.  
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A respeito, recorde-se a Ementa do Acórdão TCU 773/2004:  “Tomada de Contas 

Especial. SEC RS. Pagamento por serviços contratados e não realizados. Contratação de 

empresa de propriedade do autor do projeto. Deficiências graves no projeto. Citação solidária 

do espólio, da comissão de construção e da empresa contratada.”393 

c) Processo de tomada de contas instaurado e em tramitação, falecimento do gestor 

responsável antes de encerrado o prazo para prestação de contas, ou, ainda, depois de 

encerrado tal prazo, mas antes do julgamento pelas Cortes de Contas: o dever de prosseguir 

com a instauração da prestação de contas transmite-se ao sucessor político do gestor falecido. 

Nesse sentido, o enunciado da Súmula 230 do TCU: 

 

Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos 
federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na 
impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do 
patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas 
Especial, sob pena de co-responsabilidade. 
 

d) Processo de tomada de contas apreciado e julgado irregular, liquidação de 

sentença, ou seja, com indicação do quanto a ser ressarcido ao erário. Falecimento do gestor.  

Nesse caso: 

 

Sendo o acórdão condenatório título executivo, como regra é lavrado com o 
nome do devedor. Será devedor a pessoa jurídica se comprovado que os 
recursos foram movimentados e utilizados na pessoa jurídica integrada pelo 
agente falecido – como é o caso do Prefeito que recebe recursos federais 
para construir um hospital e utiliza-os na reforma de um posto de saúde e 
compra de remédios. Como a coletividade, representada pelo Município 
obteve vantagem na aplicação irregular dos recursos, caberá a essa a 
devolução aos cofres públicos federais. Caso o acórdão tenha sido lavrado 
em nome do agente falecido, tendo o óbito ocorrido ao tempo ou 
posteriormente ao julgamento, se verificado o fato da aplicação em proveito 
da coletividade, caberá aos sucessores civis requererem junto ao Tribunal de 
Contas a retificação do acórdão condenatório.394 

 

Os sucessores do gestor falecido apenas responderão com a força do quinhão da 

herança recebida, quando desviados recursos em proveito pessoal. 

                                                 
393 TCU, acórdão 773/2004, Primeira Câmara, rel. Augusto Sherman Cavalcanti, sessão de 13/04/2004, DOU 
29/04/04. 
394 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tomada de contas especial: processo e procedimento na 
Administração Pública e nos Tribunais de Contas. 4. ed. atual. rev, atual. e amp. Belo Horizonte: Forum, 2009, 
p. 122. 
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Observe-se que o processo de Tomada de Contas apenas chancela os atos praticados 

antes da morte do gestor. Os atos que eventualmente possam haver lesado o erário 

constituíram-se antes da instauração do processo de tomada de contas.395 

Logo, julgadas irregulares as contas, e configurada a lesão ao erário, em que pese não 

se encontrarem bens em nome do agente responsável, não se lhe dará a devida quitação, que 

só será expedida quando efetivamente quitado o débito em aberto, seja por ele, seja por seus 

sucessores, em caso de falecimento. 

Recorde-se, por fim, que no caso de multa, porque personalíssima, a pena não se 

transmite a herdeiros ou sucessores políticos. 

 

 

6.3 Da responsabilidade dos sucessores  

 

 

O julgamento pelos Tribunais de Contas resulta em condenação quando determina a 

reparação do dano pelo responsável, ou quando o condena ao pagamento de multa por ato 

irregular praticado. De outra parte, o julgamento das contas daqueles que administram 

dinheiro, bens e valores públicos alcança dimensão que vai além da simples tutela do erário, 

torna transparente ao povo os atos dos administradores em relação ao patrimônio que lhe 

pertence. 

Como exposto, o julgamento das contas dos gestores, antes de interessar aos próprios 

gestores, interessa ao povo, em observância ao princípio republicano. Daí porque, ainda que 

falecido o gestor ao longo do processo de tomada de contas, este prosseguirá na pessoa do 

sucessor político, em nome do interesse público. 

Constituído e desenvolvido validamente, o processo de tomada de contas redundará 

no julgamento pela regularidade das contas, ou regularidade com ressalvas e/ou 

recomendações, ou ainda pela irregularidade das contas. 

Julgadas irregulares as contas haverá, em decorrência, a devida punição. E, nesse 

caso, rezando a Constituição Federal que a pena não deverá ultrapassar a pessoa do 

condenado, a atenção do Tribunal de Contas dirigir-se-á à pessoa do mau gestor. Somente ele 

deve sofrer a punição.  

                                                 
395 Confira CAVALCANTI, Augusto Sherman. O processo de contas no TCU: o caso de gestor falecido. Revista 
do Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 30, n. 81, p. 17 -27, jul./set. 1999, p. 26. 
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Contudo, a partir daí abre-se uma nova dimensão ao procedimento da tomada de 

contas, a dimensão ressarcitória, em face da constatação de prejuízo ao erário, Abre-se, ainda, 

a possibilidade de que tal responsabilidade estenda-se aos herdeiros, na medida do quinhão 

recebido da herança. 

Os herdeiros, portanto, deixe-se claro, não respondem pela prestação de contas, não 

se consorciam na punição do responsável, não sofrem ou cumprem sanções em nome do 

gestor, não se lhes transfere o atributo de “mau gestor” ou de “não prestador de contas”, 

apenas a eles se estenderá a responsabilidade pela reparação da lesão eventualmente causada 

ao erário, de índole patrimonial, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre esta e a 

ação do gestor396 e, mais, o proveito pessoal do quanto desviado. 

 

Deve-se salientar, primeiramente, que foi o ex-Prefeito quem assumiu a 
gestão de recursos públicos, sendo, portanto, o titular do dever de prestar 
contas. Por conseguinte, era quem figurava no pólo passivo da relação 
processual de tomada de contas especial. Entendemos que o dever de prestar 
contas é pessoal e não se transfere aos herdeiros. Registre-se que as contas 
refletem os atos de gestão praticados pelo administrador público enquanto 
vivo. A sua submissão a julgamento significa que a coletividade continua 
tendo o direito de conhecer o resultado da gestão, mesmo após o passamento 
do gestor.397 

 

A responsabilidade atribuída aos herdeiros não se refere aos atos de gestão, 

condenados pelo Tribunal de Contas, mas à reparação do erário, em caso da ocorrência do 

dano.  

Necessário ressaltar que só respondem pelo dano os sucessores do gestor condenado 

por se apropriar de recursos públicos. E só responderão nos limites da força da herança, 

conforme o disposto no artigo 1.792 do Código Civil.398 

 

Nas situações em que o ato de gestão causa prejuízo ao Erário, ocorrendo o 
falecimento do gestor, tão-somente a obrigação de reparar o dano transmite-
se aos herdeiros, no limite do patrimônio transferido por sucessão causa 
mortis. Os herdeiros são alcançados, por extensão, apenas pela 
responsabilidade patrimonial de reparar o dano, desde que comprovada a 
efetiva lesão ao erário e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do 

                                                 
396 Confira-se acórdão 293/2001, Plenário, Rel. Ministro Adylson Motta. E mais, acórdão do Tribunal de Contas 
da União n. 55/2002, Primeira Câmara, Rel. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha. 
397 TCU, Acórdão 37/2000, Segunda Câmara, rel. Min. Valmir Campelo, SESSÃO 24/02/2000. Trecho do 
parecer do Ministério Público. Disponível em: 
<http://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?qn=3&doc=2&dpp=20&p=0>. Acesso 02 ago. 2009. 
398 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby.  Tomada de contas especial: processo e procedimento na 
Administração Pública e nos Tribunais de Contas . 4. ed. atual. rev, atual. e amp. Belo Horizonte: Forum, 2009, 
p. 122. 
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gestor. Não se transfere a eles a responsabilidade não-patrimonial pelo 
descumprimento do dever de bem gerir a coisa pública ou de prestar 
contas.399   
 

Em defesa dos sucessores, no tocante ao ressarcimento ao erário dos recursos 

ilicitamente desviados, erguem-se considerações das mais sérias e judiciosas. Preocupa, 

sobremaneira, a possível minimização ou eliminação do direito de defesa por aqueles 

sucessores que teriam, por tempo indeterminado, de guardar documentos que seriam 

necessários à defesa. Nesse sentido, o tempo se encarregaria de apagar papéis imprescindíveis 

à formulação da respectiva defesa. Para esses casos, entretanto, as Cortes de Contas, a 

exemplo da Corte de Contas da União, apresentam solução em nome justamente do princípio 

da ampla defesa. Deparando-se com o longo tempo decorrido entre o repasse dos recursos, a 

constituição do processo de Tomada de Contas, e o envio da citação — considerado “longo 

tempo” o transcurso de prazo suficiente a inviabilizar a ampla defesa pelos herdeiros do 

responsável falecido, bem como a apreciação do mérito da matéria — tem sistematicamente 

decidido pelo trancamento do processo, considerando iliquidáveis as contas. 

Cite-se a título de exemplo o quanto decidido pelo Tribunal de Contas da União nos 

Acórdãos nº 2.750/2005, 711/2006, 716/2006, 920/2005, 2750/2005 e 1.425/2006, todos da 1ª 

Câmara; e 1567/2006, 1.849/2005, 1015/2008, 2.105/2005, 462/2006 e 637/2006, todos da 2ª 

Câmara. 

Merece menção, pela importância, trecho do voto do Ministro Carlos Átila Álvares 

da Silva, do TCU, prolatado na Decisão Plenária nº 667/1995: 

 

O que deve esse mesmo gestor fazer, entretanto, diante da destruição ou do 
extravio da documentação que afirma ter enviado ao órgão repassador dos 
recursos, para prestar contas, ou quando se depara com a impossibilidade 
política de obter a documentação pertinente, por ter sido sucedido, no cargo, 
por adversário ou mesmo por um "inimigo pessoal"? Essas circunstâncias 
mostram que, ciente da obrigação de que deverá prestar contas dos recursos 
que lhe são confiados, o administrador precavido deve cuidar não só de 
organizar e apresentar logo toda a documentação comprobatória da aplicação 
legal e regular daquelas quantias, como também deve munir-se de prova da 
entrega da prestação de contas, ou de duplicatas dos comprovantes, 
guardando-as pelo menos pelo prazo prescricional, para evitar o dissabor de 
surpresas desagradáveis, como as que, nestes processos, atormentam o ex-
Prefeito de Salvador. Esse comportamento cautelar, entretanto, se é uma 
postura aconselhada pelas circunstâncias, não constitui obrigação legal. A lei 
institui a obrigação de prestar contas, nos prazos definidos, e certamente não 

                                                 
399 TCU, Acórdão 37/2000, Segunda Câmara, rel. Min. Valmir Campelo, SESSÃO 24/02/2000. Trecho do 
parecer do Ministério Público. Disponível em: 
<http://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?qn=3&doc=2&dpp=20&p=0>. Acesso 02 ago. 2009. 
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pretende que se sujeitem os responsáveis a processos kafkianos, com 
exigências formuladas vários anos após o encerramento dos respectivos 
mandatos Por isso, a legislação prevê a hipótese de que, diante da 
impossibilidade material de comprovar quer a regularidade, quer a 
irregularidade, o Tribunal dispense a reiteração da exigência da prestação de 
contas. É o que admite o art. 20 da Lei nº 8.443/92, segundo o qual ‘as 
contas serão consideradas iliqüidáveis, quando caso fortuito ou de força 
maior, comprovadamente alheio à vontade do administrador, tornar 
materialmente impossível o julgamento de mérito’. Vistos e analisados com 
minúcia os autos dos cinco processos aqui tratados, inclino-me, diante das 
circunstâncias que os caracterizam, a considerar que os casos neles tratados 
se enquadram na situação contemplada nesse dispositivo de nossa Lei 
Orgânica. Ficou claramente evidenciada a ocorrência de motivo de força 
maior, alheio à vontade do responsável, confrontado com obstáculos 
materiais tornados intransponíveis pelo tempo, e que o impedem hoje de 
demonstrar a regularidade de seus atos de gestão. Entendo que tal situação 
faz, nos termos da lei, “materialmente impossível o julgamento de mérito” 
das presentes contas. VOTO, portanto no sentido de que o Tribunal adote a 
DECISÃO que submeto ao Plenário.400 
 

Assim, também, o decidido pelo TCU no Acórdão nº 1567/2006 da E. Segunda 

Câmara, relatado pelo Ministro Ubiratan Aguiar, de seguinte Ementa: 

 

Tomada de Contas Especial. Responsável Falecido. Comprometimento do 
exercício da ampla defesa pelos herdeiros. Contas iliquidáveis. 
1. Consideram-se iliquidáveis as contas, ordenando-se o seu trancamento, 
em razão da impossibilidade do exercício da ampla defesa pelos herdeiros do 
responsável falecido, em virtude do longo lapso temporal entre o repasse dos 
recursos, a constituição da Tomada de Contas Especial e o envio do ofício 
citatório. 
2. As consecutivas extinções, criações e fusões do órgão concedente, que 
comprometeram o acompanhamento e controle da aplicação dos recursos, 
contribuem para a impossibilidade de julgamento das contas. 
 

Caso não apontado o débito, ainda que julgadas as contas irregulares, os sucessores 

não integrarão o feito, tampouco haverá falar em provisão de quitação, porque não obrigados 

ao cumprimento de nenhum dever legal. 

Caso julgadas irregulares, não havendo patrimônio deixado pelo gestor falecido, não 

lhe será dada quitação porque não extinto o débito. Ensina Augusto Sherman Cavalcanti: 

 

Se, posteriormente, vierem a ser encontrados bens pertencentes ao falecido, 
não haverá empecilho a que se possa, em processo de execução, buscar-se o 

                                                 
400 TCU, Decisão 667/95, Plenário, rel. Min. Carlos Átila Álvares da Silva, sessão 12/12/95, DOU 28/12/95, p. 
22566. 
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ressarcimento ao erário. Tal situação poderá, oportunamente, resultar em 
expedição de quitação a quem recolher o débito e ao gestor falecido.401 

 

No tocante ao dever de ressarcimento pelo cônjuge sobrevivente, esclareça-se que, 

por força do disposto no artigo 1.603 do Código Civil anterior (Lei nº 3.071/16), não 

concorria  ele com os descendentes e ascendentes, na ordem de sucessão hereditária. Logo, 

excluíam-se da comunhão de bens, seja a parcial, seja a universal, as obrigações provenientes 

de atos ilícitos, nos termos dos arts. 263, inciso VI, e 270, inciso II.402 Contudo, por força do 

artigo 1.845 do Código Civil em vigor, o cônjuge sobrevivente é sucessor. Nesta 

circunstância, apenas no tocante à comunhão parcial de bens a regra foi mantida (artigos 

1.659, IV, e 1.668, V, do Código Civil — Lei nº 10.406/02), ressalvada a hipótese de reversão 

em proveito do casal, o que demanda produção de prova nesse sentido.403 

 

 

  

                                                 
401 CAVALCANTI, Augusto Sherman. O processo de contas no TCU: o caso de gestor falecido. Revista do 
Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 30, n. 81, p. 17 -27, jul./set. 1999, p. 26. 
402 Confira Acórdão nº 346/96, 1ª C, Ata 35/96; Decisão nº 79/98, 1ª C, Ata 08/98; Acórdão nº 353/1999, 2ª C. 
403 Neste sentido TCU Acórdão nº 1024/2003, 1ª Câmara, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues. 
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7. SANÇÕES NOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
 

 

Ainda que, ao lado de outras matérias (racismo e ações terroristas — artigo 5º, 

incisos XLII e XLIV), a Constituição Federal tenha ressalvado da prescrição o prejuízo ao 

erário, o fato é que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8443/1992) e 

outras, a exemplo da do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Lei Complementar 

Estadual nº 709/1993), nada mencionam a respeito da prescrição/decadência, fenômeno que 

gerou, por certo, divergências no tocante aos prazos de punição daqueles que cometeram 

ilícitos administrativos de ordem contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial. A Administração pública, direta e indireta, não raras vezes, age por meio de atos 

sequenciais voltados a um fim previamente estabelecido, formando, assim, o que 

costumeiramente se chama “processo”. O processo, em âmbito administrativo comum, 

compõe-se de um polo ativo (o órgão ou entidade, representada por seu respectivo 

responsável) e outro passivo (o administrado). 

Quando essa relação alcança os Tribunais de Contas, entidades responsáveis pelo 

controle externo em cooperação com o Legislativo, o processo administrativo, tal qual a 

relação original, passa a possuir contornos específicos, com a presença do magistrado, a 

entidade ou órgão púbico e o respectivo responsável por bens e valores públicos, a quem cabe 

prestar contas, e aquele terceiro, pessoa física ou jurídica, legitimado a defender-se, no caso 

de haver arrecadado ou recebido depósito, auxílio, subvenção e contribuição de qualquer ente 

público, ou ter, sob sua guarda e administração, bens ou valores públicos. 

O dever dos gestores de bens e valores públicos de prestar contas, bem como o de 

qualquer pessoa acusada de ter lesionado o erário, encontram na Constituição Federal seu 

fundamento maior (artigos 70, parágrafo único, e 71, inciso II). O dever ordinário de prestar 

contas encontra, nas respectivas leis orgânicas das Cortes de Contas, prazos de 

encaminhamento, razão pela qual é remota a arguição de prescrição nesses casos, como 

recorda Arides Leite Santos.404 Nos demais casos, ou seja, na chamada “tomada de contas 

especial” gerada em razão da conversão do processo de denúncia, representação, auditoria, 

inspeção etc. ou provocada pela autoridade administrativa competente em razão da ausência 

de prestação de contas da entidade beneficiária, indícios de desfalque ou desvio de recursos 

                                                 
404 SANTOS, Arides Leite. O reconhecimento da prescrição pelo Tribunal de Contas da União. In: SOUSA 
JUNIOR, José Geraldo de (org.). Sociedade democrática, direito público e controle externo. Brasília: 
Tribunal de Contas da União, 2006, p. 378. 
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públicos, prática de ato ilegal ou antieconômico, a prescrição/decadência não raras vezes é 

arguida.405  

Como visto em capítulo próprio, segundo as Leis Orgânicas dos Tribunais de Contas 

(a exemplo da Lei federal nº 8443/92, art.16, e da Lei Complementar estadual paulista nº 

709/93, art. 33), as contas apresentadas por todos aqueles que utilizem, arrecadem, guardem, 

gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União, os 

Estados e os Municípios respondam, ou que, em nome destes assumam obrigações de 

natureza pecuniária, serão julgadas: 

 

• Regulares, quando apresentadas de forma clara e objetiva, hábeis a demonstrar a 

exatidão dos demonstrativos contábeis, bem como a legalidade, legitimidade e 

economicidade dos atos de gestão dos respectivos responsáveis; 

• Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 

de natureza formal de que não resulte dano ao Erário, e 

• Irregulares.  São irregulares as contas pelas seguintes razões (art. 16, III): a) omissão 

no dever de prestar contas; b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, 

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

orçamentária, operacional ou patrimonial; c) dano ao Erário decorrente de ato de 

gestão ilegítimo ou antieconômico; e d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou 

valores públicos. 

 

Também poderão ser julgadas irregulares as contas quando, no bojo do processo, 

restar caracterizado descumprimento de determinação da Corte. 

Tais providências não eximem as Cortes de Contas de, nos casos arrolados, 

providenciar a imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público 

da União, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis (art. 16, § 3º). 

As respectivas Leis Orgânicas tratam de disciplinar as hipóteses de aplicação das 

sanções. No âmbito federal, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, ao mencionar a 

hipótese de aplicação das sanções no artigo 1º, inciso IX, remete o interessado aos artigos 57 

a 61, inseridos no cap. V – Das sanções. 

                                                 
405 SANTOS, Arides Leite. O reconhecimento da prescrição pelo Tribunal de Contas da União. In: SOUSA 
JUNIOR, José Geraldo de (org.). Sociedade democrática, direito público e controle externo. Brasília: 
Tribunal de Contas da União, 2006, p. 378 



199 
 

As sanções de natureza pecuniária impostas pelos Tribunais de Contas dividem-se, 

em linha geral, nas aplicações de multa e reparação ao erário. Ambas não envolvem perda de 

liberdade do responsável; portanto, não se revestem de natureza penal; ambas terão eficácia 

de título executivo, por força do disposto no artigo 71, § 3º, da Constituição Federal. 

Entretanto, elas apresentam diferenças significativas: enquanto a multa implica sanção 

administrativa, a reparação ao erário implica responsabilização civil.406  

As mencionadas sanções pecuniárias, aplicáveis pelo Tribunal de Contas da União e 

encontradas, em sua maioria, nas Leis Orgânicas das demais Cortes de Contas do Brasil 

constituem-se de:  

1. Multa, no montante de até cem por cento do valor atualizado do  dano causado ao 

erário; 

2. Multa de até R$ 36.814,50 (trinta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e 

cinquenta centavos), para o exercício de 2010 (Portaria 92/2010), aos responsáveis por contas 

julgadas irregulares das quais não resultou débito (art. 58) e/ou ato praticado com grave 

infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil (art. 59, I e II); multa por ato de 

gestão ilegítimo ou antieconômico (III), por desobediência às determinações da Corte (IV), 

por obstrução ao trabalho dos órgãos de auditoria (V), por sonegação de processos e 

informações relevantes aos trabalhos de auditoria (VI), e por reincidência em descumprimento 

de determinação do Tribunal. 

Poderá, ainda, o Tribunal de Contas, por maioria de seus membros e verificada a 

gravidade da infração, inabilitar o responsável, por um período que variará de cinco a oito 

anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

Administração Pública (art. 60). Também poderá, por intermédio do Ministério Público, 

solicitar à Advocacia-Geral da União ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que 

lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis 

julgados em débito (art. 61). 

Interessa ao presente estudo a punição em razão do dano ao erário. Mas o que se 

entende por dano ao erário? 

Toda ação ou omissão que acarrete perda, desvio, apropriação ou dilapidação de bens 

e/ou haveres públicos provoca o dano ao erário. É o que consigna o artigo 10 da Lei de 

                                                 
406 FERRAZ, Sérgio. A execução das decisões dos Tribunais de Contas: algumas observações. In: ARRUDA 
ALVIM; ALVIM, Eduardo Arruda; TAVOLARO, Luiz Antonio. Licitações e contratos administrativos: uma 
visão atual à luz dos Tribunais de Contas. Curitiba: Juruá, 2006, p.169-177. 
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Improbidade Administrativa.407 Assim, configuram dano ao erário contratações sem 

competente pesquisa de preços e lídima competição; enriquecimento ilícito de pessoa pública 

ou privada à custa do erário; dispensa ou inexigência de licitação indevidas; autorização de 

gastos não condizentes com aqueles previstos na lei de responsabilidade fiscal; utilização de 

maquinário, materiais e servidores em obras ou serviços em atendimento a interesses 

particulares, dentre outros. 

Quantificar o dano não é tarefa fácil. Há de se considerar que, por vezes, o dano é de 

tão pouca monta que, em nome dos princípios da insignificância e da proporcionalidade, 

afasta-se a punição em face da ínfima dimensão da afetação do bem tutelado. 

Importa recordar a Súmula nº 132 do Tribunal de Contas da União:  

 

A título de racionalização administrativa e simplificação processual e com o 
objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do 
ressarcimento, serão arquivados, ainda que não estejam em fase de execução, 
os processos de tomadas e prestações de contas de responsáveis, cujos 
débitos forem iguais ou inferiores a Cr$ 1.000,00 ou ao limite que se 
estabelecer, por disposição legal superveniente, para cancelamento de 
débitos, de qualquer natureza, inscritos ou não na Dívida Ativa da União. 
 

Bom recordar que os limites de valores do quanto será aceito por significante 

deverão ser estabelecidos pelas leis específicas de cada ente federado regulador da matéria. 

Todo gestor público deve, pois, honrar o cargo que ocupa e a função que exerce na 

Administração Pública, agindo com decoro, boa-fé, evitando a todo custo que dilapidem o 

patrimônio público. 

Mas patrimônio público e erário são a mesma coisa? 

Necessário distinguir o conceito de erário e de patrimônio público. O conceito deste 

é mais abrangente, “pois compreende o complexo de bens e direitos públicos de valor 

econômico, artístico, estético, histórico e turístico.” Por sua vez, aquele integra o patrimônio 

público, limitando-se aos bens e direitos de valor econômico, ou seja, aos recursos financeiros 

do Estado. 

Nos termos das respectivas leis orgânicas, havendo débito os Tribunais de Contas 

condenarão os responsáveis ao pagamento da dívida atualizada, acrescida de juros e correção 

                                                 
407 Lei nº 8429/1992: 
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: [...]” 
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monetária, podendo, ainda, aplicar-lhes multa. O instrumento desta decisão reveste-se da 

forma de titulo executivo extrajudicial, viabilizador da respectiva ação de execução. 

Assinala Arides Leite Santos, a propósito, a larga amplitude do conceito de débito 

em detrimento de outro, o de condenação ao ressarcimento. Para ele,  

 

A diferença é que a imputação de débito pode se dar em razão da 
presunção de prejuízo, como ocorre na condenação do responsável por 
omissão no dever de prestar contas (Lei 8.443/1992, artigo 16, III, a), 
por falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pela 
União (artigo 8º) e, ainda, por falta de comprovação  do “bom e 
regular” emprego dos recursos públicos (Decreto-lei 200/1967, artigo 
93). Aí se opera a inversão do ônus da prova, característica do 
processo de prestação/tomada de contas, autorizando a presunção de 
ocorrência de prejuízo, e, por conseqüência, a imputação do débito.408 
 

A aplicação de sanção, especialmente a de natureza pecuniária, implica adequada e 

devida atenção à proporcionalidade entre o sacrifício imposto e o gravame constatado. 

De fato, os controles administrativo e judicial, sob a ótica formal e substantiva, 

verificarão não só a tipificação, mas a devida correlação entre os meios aplicados e os fins 

visados, sob pena de invalidação da sanção imposta. 

O controle da proporcionalidade é, pois, regra geral:  

 

Qualquer sanção administrativa, tenha sido legitimamente 
estabelecida na lei com a respectiva margem de graduação, ou sem 
esta por incompatibilidade com sua natureza, deve revelar-se 
proporcional à cura exata do interesse público que a motiva, 
justificando, em termos axiológicos, o sacrifício imposto à esfera 
jurídica atingida com sua prescrição.409 
 

A relevância na aplicação da sanção residirá: a) no aspecto pedagógico do 

procedimento; b) na necessidade; c) na previsão legal do gravame imposto; d) na adequação e 

proporcionalidade da conduta. 

                                                 
408 SANTOS, Arides Leite. O reconhecimento da prescrição pelo Tribunal de Contas da União. In: SOUSA 
JUNIOR, José Geraldo de (org.). Sociedade democrática, direito público e controle externo. Brasília: 
Tribunal de Contas da União, 2006, p. 374-388, p. 379. 
409 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no Direito 
Administrativo brasileiro . São Paulo: Malheiros, 2006, p. 506. 
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Muito embora a gradação da pena se refira ao mérito administrativo, ao Judiciário 

impõe-se o dever de sindicar sua correta aplicação, observando-se, para tanto, os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade.410 

Bem a propósito a pertinente consideração de Sérgio Ferraz: “Há que se ampliar o 

âmbito do controle jurisdicional do ato administrativo, de sorte a que não reste à 

Administração franja alguma de arbitrariedade protegida ou de barreira à supremacia do 

Direito”.411 

Assim, além das competências de natureza coercitiva, reservadas às Cortes de Contas 

pela Constituição Federal, cabe: aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa 

ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, entre elas, multa proporcional ao 

dano causado ao erário (art. 71, VIII); assinar prazo para regularização da matéria (inciso IX); 

sustar execução de ato impugnado (inciso X), observado que, no caso de contrato, vale o 

procedimento ditado pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 71; e, por fim, representar ao Poder 

competente, em face de irregularidades e abusos apurados (inciso XI). Ademais, há, ainda, as 

de natureza sancionatória (art. 71, VIII). 

 

 

7.1 Multas. Cobrança e prescrição. 

 

 

Um dos meios coativos de que se utiliza o Tribunal de Contas para fazer cumprir 

obrigações são as multas. A propósito, ao apreciar os embargos infringentes ementou a 4ª 

Câmara Cível, por unanimidade, em acórdão de que foi Relator Ellis Figueira, do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

 

A multa na obrigação de fazer se destina a coagir o devedor da obrigação ao 
seu cumprimento, certo que a stipulatio poenae não se reveste de caráter 
aere perennius, transmudando-se em fonte inesgotável do ganho sem causa 
justa, tanto mais quando não tem natureza reparatória.412 
 

                                                 
410 “A graduação da multa administrativa é matéria referente ao mérito administrativo, podendo o Judiciário, no 
exercício do controle do ato administrativo, reduzi-la, desde que patente a desproporção entre o seu valor e as 
circunstâncias de fato que lhe deram ensejo, o que não ficou demonstrado nos autos.” (Ap. Cível 95.03.023389-
5, TRF 3ª Região, rel. Des. Fed. Cecília Hamati, DJU 21.07.99). 
411 FERRAZ, Sérgio. Extinção dos atos administrativos: algumas reflexões. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, n. 231, p. 47-66, jan./mar. 2003, p.58. 
412 Trecho do voto prolatado nos autos do Resp 13.416-0, Rio de Janeiro, 4ª Turma; DJU. 13.04.92. Revista dos 
Tribunais. Ano 81. nov. 1992, vol. 685, p. 198-201, p. 200. 
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A apreciação de contas públicas, regra geral, envolve o titular do repasse, o sujeito 

passivo responsável e a Fazenda Pública, interessada nesta relação e na obtenção de 

resultados satisfatórios ao erário. 

Segundo a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, em face de contas 

julgadas irregulares de que resulte débito, o Tribunal poderá, dentre as demais sanções 

previstas na respectiva Lei Orgânica, a exemplo da solicitação do arresto de bens e declaração 

de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, aplicar, ao responsável, multa 

equivalente ao valor total do dano causado (art. 57 da Lei Federal nº 8.443/92).  

Admite, ainda, outras hipóteses de aplicação da sanção pecuniária (art. 58 da Lei 

Federal nº 8.442/92), no caso de:  

 

a) Contas julgadas irregulares em que não se apontou débito; 

b) Ato praticado contra norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial; 

c) Não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, de diligência determinada 

pelo Relator ou por decisão do Tribunal de Contas; 

d) Obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; 

e) Sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias 

realizadas pelo Tribunal de Contas; e 

f) Reincidência no descumprimento de determinação ou instruções do Tribunal de 

Contas. 

 

Mencione-se, a propósito, que multa e débito não se confundem, inclusive no tocante 

à destinação dos valores recolhidos: no caso da multa, há o encaminhamento ao Tesouro 

Nacional, Estadual ou Municipal, de acordo com a natureza do ente sancionador, e, no caso 

do débito, ocorre o crédito: em conta única do ente lesado, quando se trate de Administração 

direta, ou em tesouraria, quando ente da Administração indireta. Jurisprudência do TCU, a 

título de exemplo, consigna, não raras vezes, a multa como revestida de natureza de sanção 

administrativa, ao contrário do débito, que configuraria sanção civil. Essa dupla natureza 

possibilitaria a condenação do jurisdicionado conjuntamente em débito e multa, sem 

configurar bis in idem.413  

                                                 
413 SANTOS, Arides Leite. O reconhecimento da prescrição pelo Tribunal de Contas da União. In: SOUSA 
JUNIOR, José Geraldo de (org.). Sociedade democrática, direito público e controle externo. Brasília: 
Tribunal de Contas da União, 2006, p. 385. 



204 
 

A respeito de prazos prescricionais aplicados a sanções pecuniárias, decidiu o 

Tribunal de Contas da União que a Lei Federal nº 9.873/99 trata unicamente de regular prazos 

prescricionais relativos a ações punitivas adotadas pelo Estado (Administração direta e 

indireta), aquelas decorrentes da atuação do poder de polícia estatal. Como o poder de polícia 

não se coaduna com a função de controle externo, não se aplicam os prazos previstos na Lei 

Federal nº 9.873/99 às Cortes de Contas.414 

Contudo, cabe indagar: qual prazo aplicar-se-ia então?  Tendo em vista não haver, na 

esfera de atuação do TCU, lei específica que trate de prazos prescricionais relativos a atos de 

que resulte dano ao erário ou que enseje a penalização de responsáveis, a jurisprudência do 

Tribunal tem buscado harmonizar a aplicação subsidiária das disposições legais ordinárias 

com o preceito constitucional contido no art. 37, § 5º, da Constituição Federal. 

De se observar que, no tocante à multa, ao invés do débito — adstrito à 

imprescritibilidade do prazo de cobrança (artigo 37, § 5º, da Constituição Federal) — nada 

obsta, na busca contínua da eficiência no controle e combate à corrupção, que seja editado 

diploma de regência da matéria para cobrá-la, o que muito contribuiria para a moralização da 

Administração Pública. 

A ação de ressarcimento imune à prescrição, de que trata a ressalva do artigo 37, § 

5º, da Constituição Federal, possui como fundamento o dano ao erário comprovado, não 

apenas presumido. Assemelha-se, pois, à prestação de contas julgada irregular em razão de 

desfalque ou desvio de recursos públicos. Portanto, adere-se às judiciosas ponderações de 

Arides Leite Santos ao assinalar que, nas demais hipóteses passíveis de influir na 

desaprovação das contas (omissão no dever de prestar contas; prática de ato gestão ilegal, 

ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial), incidiria a regra geral da prescrição, 

para as respectivas execuções.415 

Por fim, cabe mencionar que o falecimento do responsável gestor pode se dar em 

distintas fases processuais. Na hipótese de óbito em qualquer fase processual, especialmente 

antes da condenação ao pagamento da multa ou após condenação, mas antes do início da 

execução da sentença, é de rigor que se declare extinta a pretensão punitiva. Caso ocorra o 

                                                 
414 TCU, Acórdão nº 248/2000, Plenário, rel. Bento Bugarin, sessão 18/10/00. 
415 SANTOS, Arides Leite. O reconhecimento da prescrição pelo Tribunal de Contas da União. In: SOUSA 
JUNIOR, José Geraldo de (org.). Sociedade democrática, direito público e controle externo. Brasília: 
Tribunal de Contas da União, 2006, p. 375-387. 
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óbito depois do pagamento da multa, há ser expedida a provisão de quitação de direito.416 

Caso arrestados bens suficientes ao pagamento do débito, liberar-se-ão os bens.417  

O falecimento do responsável o exonera do pagamento da multa, de natureza 

sancionatória e, portanto, de caráter personalíssimo. Contudo, imprescindível observar que, 

por força do disposto no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, nenhuma pena 

passará da pessoa do condenado, com exceção da obrigação de reparar o dano e a decretação 

de perdimento dos bens, que poderão ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 

até, obviamente, o limite do patrimônio transferido. 

 

 

7.2 Da imputação do débito. Desdobramentos. 

 

 

O procedimento de tomada de contas apresenta, regra geral, nos Tribunais de Contas 

três dimensões relevantes, como esclarece Augusto Sherman Cavalcanti:418 o julgamento da 

gestão do administrador responsável, a punibilidade do gestor e a reparação do dano.419 

A dimensão da punibilidade refere-se apenas ao gestor faltoso. Tal dimensão decorre 

do transcurso da primeira, ou seja, do desenvolvimento regular do processo de tomada de 

contas. Verificada a irregularidade das contas, que poderá resultar na imputação do débito ou 

multa, apontar-se-á o responsável, que deverá, por isso, ser punido na forma da lei. Esta 

punição é pessoal e intransferível por força do disposto no artigo 5º, inciso XLV da 

Constituição Federal. 

Assim, o falecimento do gestor não impede, em princípio, o transcurso natural do 

processo de tomada de contas e a devida apuração e julgamento da gestão, mas obsta o 

desenrolar da segunda dimensão, a da punição. Se não aplicada, não se poderá aplicar; se 

aplicada, ficará prejudicada. 

A terceira dimensão, na lição de Augusto Sherman Cavalcanti,420 versa a reparação 

do prejuízo causado ao erário. 

                                                 
416 “O pagamento de multa imputada pelo Tribunal de Contas tem como principais efeitos a quitação do débito e 
a baixa da responsabilidade. Dependendo do Tribunal de Contas, é empregada uma terminologia mais ortodoxa: 
provisão de quitação.” (FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e 
competência. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 452).  
417 Ibidem, p. 451-452.  
418 CAVALCANTI, Augusto Sherman. O processo de contas no TCU: o caso de gestor falecido. Revista do 
Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 30, n. 81, p. 17-27, jul./set. 1999, p. 17-27. 
419 A respeito das três dimensões jurídicas que comporta o processo administrativo no Tribunal de Contas da 
União confira-se o Acórdão nº 55/2002, 1ª Câmara, Rel. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha. 
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O ressarcimento ao erário é procedimento afeto à responsabilidade civil, de natureza 

indenizatória. 

Somente haverá ressarcimento ao erário, decorrente da tomada de contas quando: a) 

as contas forem julgadas definitivamente irregulares; b) comprovado o prejuízo ao erário e o 

proveito pessoal do agente; c) houver nexo de causalidade entre este prejuízo e os atos de 

gestão condenados. 

Somente aí, em caso de falecimento do gestor, serão alcançados os sucessores, ou o 

espólio, na pessoa do inventariante, caso ainda não partilhada a herança.  

Fique claro, uma vez mais, que os sucessores não são alvo do processo de tomada de 

contas, não são alvo de punição; portanto, não se consorciam com os ônus políticos ou 

sanções advindos da rejeição das contas. Os sucessores apenas são atingidos, por força do 

artigo 5º, XLV, da Constituição Federal, do artigo 8º da Lei federal nº 8.429/92 e do artigo 

568 do Código de Processo Civil, pela determinação da reparação do dano e apenas e tão 

somente na medida do patrimônio do gestor falecido que lhes foi transferido. Não havendo 

patrimônio transferido, não há falar em responsabilização dos sucessores do gestor falecido. 

Os sucessores passam a integrar o processo de tomada de contas apenas quando do 

desdobramento da terceira dimensão. 

Uma vez ressarcido o erário do dano sofrido, ou, ainda no caso de cumprimento de 

sanção ou boa ordem das contas apresentadas, o Tribunal de Contas expedirá a “provisão de 

quitação”, documento declaratório, certificador do cumprimento de um dever legal. 

Como regra geral, a declaração de quitação deve ser fornecida ao titular das contas, o 

gestor responsável, ainda que falecido. Em alguns casos, porém, estende-se tal procedimento 

aos cogestores, coresponsáveis, sucessores do falecido, enfim, aos que adimplirem com o 

dever de comprovar a boa gestão ou ressarcirem o dano ou, ainda, cumprirem uma sanção 

imposta. 

 

 

7.2.1 Dos prazos para imputação do débito. 

 

 

Quanto ao procedimento de prestação de contas ordinárias junto às Cortes de Contas 

— porque normalmente prefixados pelas respectivas Leis Orgânicas e disposições regimentais 

                                                                                                                                                         
420 CAVALCANTI, Augusto Sherman. O processo de contas no TCU: o caso de gestor falecido. Revista do 
Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 30, n. 81, p. 17-27, jul./set. 1999. 
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os prazos tanto de encaminhamento dos atos e processos quanto da apreciação da respectiva 

prestação —, discussões a respeito da prescrição não são comuns. Aliás, tampouco é comum 

que as respectivas Leis Orgânicas disciplinem a prescrição e a decadência, observando-se que 

tanto a Lei federal nº 8.443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União) como a Lei 

Complementar estadual nº 709/93 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo), a título de exemplo, nada trazem a esse respeito. Tal panorama altera-se quando em 

exame o procedimento de prestação de contas especial ou extraordinária, formado para 

apuração de ilícitos e consequente imputação de débito/multa contra pessoas não arroladas em 

processos de contas ordinárias, ou mediante conversão de processo de denúncia, 

representação, auditoria, inspeção etc. Isto porque, quando apontadas a lesão ao erário e a 

necessária recomposição, os responsáveis comparecem aos Tribunais para alegar a prescrição 

quinquenal, seja em processos de tomada de contas, seja quando da propositura das ações de 

rescisão e revisão. 

Cabe ressaltar, primeiramente, que a prescrição quinquenal de dívidas passivas da 

Fazenda (federal, estadual e municipal) é regulamentada pelo Decreto nº 20.910/1932, que 

nada assinala no tocante às dívidas ativas. Para estas, ou seja, as relativas aos créditos do 

erário, aplicam-se, em princípio, as regras do art. 205 do Código Civil (“o ressarcimento ao 

erário deve ser considerado na ação pessoal, prescrevendo, como regra geral, em dez 

anos”).421 

No tocante aos gestores de recursos públicos, o art. 36 da Lei Complementar estadual 

nº 709/1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) preceitua que, ao 

julgar irregulares as contas, havendo débito, será condenado o responsável ao recolhimento da 

importância devida, atualizada monetariamente, acrescida de juros de mora, podendo, ainda, 

ser aplicada multa ao responsável.422 E mais, que tais decisões terão eficácia de título 

executivo (art. 85).  

A exemplo da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/1992), a 

Lei Complementar estadual paulista nº 709/1993 não impõe prazo para imputação de débito 

ou multa. 

                                                 
421 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 87-88.  
422 Mister observar que a norma utiliza o termo “débito/recolhimento” em vez da terminologia constitucional 
“prejuízo/ressarcimento” (art. 37, § 5.º, da Constituição Federal); a propósito da abrangência do tema, veja-se 
SANTOS, Arides Leite. O reconhecimento da prescrição pelo Tribunal de Contas da União. In: SOUSA 
JUNIOR, José Geraldo de (org.). Sociedade democrática, direito público e controle externo. Brasília: 
Tribunal de Contas da União, 2006. p. 375-388.  
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Recorda Arides Leite Santos que o prazo de cinco anos de prescrição contra o direito 

das Cortes de Contas de imputarem débito ou multa a seus jurisdicionados foi paulatinamente 

rechaçado pelo Tribunal de Contas da União, que ora admitia prazo prescricional de vinte 

anos “sobre as dívidas ativas da União”, quando constituídas sob a égide do Código Civil de 

1916 (art. 177), ora de dez anos, quando sob os efeitos do novo Código Civil de 2002 (Lei nº 

10.406).423 

De fato, no Tribunal de Contas da União, por muito tempo prolataram-se decisões 

divergentes: ora pela prescrição das ações de ressarcimento,424 ora pela imprescritibilidade.425 

Assim, os prazos de prescrição recebiam o seguinte tratamento: 1) caso já decorrido pela 

metade (mais de dez anos), quando da entrada em vigor do Novo Código Civil (em 12 de 

janeiro de 2003), respeitava-se o prazo prescricional previsto pelo Código anterior de 1916, de 

vinte anos contados da ocorrência do ilícito (art. 177 do CC de 1916);426 2) caso não 

alcançada a metade do prazo no advento da nova legislação (12 de janeiro de 2003), aplicava-

se o prazo total do novo Código, de dez anos, a contar da entrada em vigor do novo 

sistema;427 3) na ocorrência do evento danoso após a edição do Código de 2002 contava-se o 

prazo de dez anos a partir do evento danoso.428 

Somente em 26 de novembro de 2008 uniformizou-se o entendimento dado à 

matéria, nos autos do Processo 005.378/2000-2.429 

Assim, consignou-se que a Constituição Federal apartou do campo da prescrição as 

ações de ressarcimento, deu-lhes caráter de imprescritibilidade, demonstrando o constituinte 

“entusiasmo perverso e vingativo”, na acepção de Manoel Gonçalves Ferreira Filho.430 E pela 

                                                 
423 SANTOS, Arides Leite. O reconhecimento da prescrição pelo Tribunal de Contas da União. In: SOUSA 
JUNIOR, José Geraldo de (org.). Sociedade democrática, direito público e controle externo. Brasília: 
Tribunal de Contas da União, 2006, p. 375-388, p. 380.  
424 Pela prescrição: TC 224.002/1994-5, Rel. Min. Adhemar Paladini Ghisi (Acórdão nº 8/1997); TC 
005.092/1993-0, Rel. Min. Valmir Campelo (Acórdão nº 116/1998); TC 650.250/1998-2, Rel. Min. Marcos 
Bemquerer (Acórdão nº 510/2005). 
425 Pela imprescritibilidade: TC 005.852/1990-0, Rel. Min. Substituto Bento José Bugarin (Decisão Sigilosa 
103/1993, Plenário); TC 010.108/1990-4, Rel. Auditor Lincoln Magalhães da Rocha (Acórdão nº 105/1994); TC 
674.018/1985 (Acórdão nº 124/1994); TC 012.549/86-0, Rel. Min. Fernando Gonçalves (Acórdão nº 64/93). 
426 Pela aplicação da prescrição vintenária em vista do transcurso de mais da metade do tempo estabelecido na lei 
revogada cf. TC 350.353/1997-2, Rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça (Ac. nº 577/2005).  
427 Cf. TC 928.205/1998-3, Rel. Min. Benjamin Zymler (Acórdão nº 904/2003). 
428 Cf. TC 011982/2002-0 (Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, 1ª Câmara, Acórdão nº 1.727/2003). 
429 Consulte-se TCU, Acórdão nº 2709/2008, Processo 005.378/2000-2, Plenário, rel. Min. Benjamin Zimler, 
sessão de 26/11/2008, DOU 01/12/2008. 
430 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira de 1988. São Paulo: 
Saraiva, 1990. v. 1, p. 260. 
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imprescritibilidade das ações de ressarcimento reiteradas decisões do Superior Tribunal de 

Justiça se seguiram.431 

 

 

  

                                                 
431 REsp 403.153/SP (Rel. Min. José Delgado, 1.ª Turma, DJ 20.10.2003, p. 181); REsp 328.391/DF (Rel. Min. 
Paulo Medina, 2.ª Turma, DJ 02.12.2002, p. 198). 
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8. DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. TÍTULO EXECUTIVO. 
 

 

O Código de Processo Civil, em seu art. 475-N, arrola taxativamente os títulos 

executivos judiciais, não incluídos aí os oriundos dos Tribunais de Contas.  Por sua vez, o art. 

585 enuncia, exemplificativamente, aqueles considerados títulos executivos extrajudiciais, 

consignando especificamente no inciso “VIII - todos os demais títulos a que, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva.”  

Vê-se, pois, que, em termos legislativos, seria possível reconhecer, por força judicial, 

os títulos executivos oriundos dos Tribunais de Contas, caso houvesse expressa disposição. 

Mas, ainda assim, existem aqueles que não veem empecilhos a que a lei venha a 

atribuir natureza judicial aos títulos executivos das Cortes de Contas, em face do permissivo 

constitucional (artigo 71, inciso II, § 3º).432 

A propósito, decisões definitivas do Tribunal de Contas,433 de que resultem débito ou 

multa, são créditos públicos, fazendários, configuram dívida ativa não tributária, e têm 

eficácia de título executivo, instrumento eficaz autorizador da tutela jurisdicional (artigo 71, § 

3º, da Constituição Federal). E assim deve ser em atenção à imperiosa necessidade de 

condenação dos agentes públicos por condutas ilícitas prejudiciais ao erário. 

Mas como se originam esses títulos nos Tribunais de Contas?  

 

                                                 
432 Apelação Cível com Revisão n° 570.663-5/6-00; Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, Relator: Desembargador Evaristo dos Santos. 
Ementa: “execução de decisão do Tribunal de Contas do Estado - Natureza jurídica - Título executivo judicial - 
Execução segundo o CPC - precedentes – adequação da via eleita - regularidade do procedimento - litigância de 
má-fé - Afastamento - Necessidade - Recurso provido, em parte.” 
Trecho do voto de Sua Excelência: 
“Inovou a Constituição Federal (art. 71, § 3o) atribuindo eficácia executiva às decisões do Tribunal de Contas. 
Como ele julga as contas (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. Atualizadores Eurico de 
Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo, José Emmanuel Burle Filho. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 
671), ‘...suas decisões de imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo...’ (BANDEIRA DE 
MELLO, Celso Antônio Curso de Direito Administrativo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 2.010, p. 946), logo, elas 
‘...eqüivalem a uma decisão Judiciária...’ (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São 
Paulo: Atlas, 2.002, n° 71.8, p. 1.191). Legal e legítima a decisão final do TCE, além de suficientemente 
comprovada a irregularidade. Titulo não padece, portanto, da alegada nulidade. Como já se decidiu, ‘...a 
execução está baseada em decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, que, nos termos do artigo 71, § 3º, 
da Constituição Federal, tem eficácia de título executivo...’ (Al n° 199.265-5/5, rel. Des. Toledo Silva, v.u. j . de 
07.02.01). Por outro lado, referido título ‘...atende os pressupostos e as condições da ação executiva, que deve 
mesmo prosseguir com obediência à regência prevista no CPC, especialmente de acordo com os arts. 585, VII e 
586...’ (AI n° 199.26205;1, rel. Des. Jovino de Sylos Neto, v.u. j . de 18.02.02). 
Descabida, de outra parte, ‘...revisão da decisão do Tribunal de Contas que a condenou...’ (AI n. 199.266, Rel. 
Des. Prado Pereira, v.u. j . de 07.05.01).” 
433 A decisão somente será definitiva quando dela não couber mais recurso ou outra medida sustadora de efeitos. 
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Convém, inicialmente, diferenciar título  e crédito. Título  é a forma de que se 

reveste a relação jurídica de que se irradia a obrigação, o crédito.  

 

“O título executivo tem como função a de autorizar a execução, pois fixa seu 
objeto, sua legitimidade e seus limites de responsabilidade. É, pois, o ato 
legitimador da execução, consubstanciado em um documento necessário 
para o exercício do direito literal e autônomo nele representado”.434 

 

O título é a vestimenta do crédito. Normalmente, exame dos processos de tomada de 

contas daqueles que tenham sob sua guarda e/ou administrem bens e dinheiro público pode 

resultar em juízo de irregularidade ou ilegalidade da despesa, imputando-se ao responsável 

(ou responsáveis) prazo para devolução da importância impugnada, e, até mesmo, em face da 

gravidade das falhas apontadas, multa, a exemplo do disposto no artigo 19 da Lei federal nº 

8.443/92.435. 

Contudo, em outros casos — a exemplo da análise de contratações diretas e outras 

oriundas de licitações, em que pesem identificados os ordenadores de despesa e aqueles que 

assinaram os instrumentos contratuais ou atos jurídicos análogos (ordem de serviço, nota de 

empenho, autorização de fornecimento etc.), bem como verificada a irregularidade no 

procedimento —, nem sempre é possível quantificar o prejuízo aos cofres públicos, a exemplo 

da ausência de publicação em jornal de grande circulação, quando vários foram os que 

acorreram ao chamamento do edital; o mesmo ocorre nos casos de ausência de cláusula de 

reajuste no contrato, inserida posteriormente por aditivo, e de pesquisa prévia de preços, 

quando comprovada, a destempo, a adequação de valores praticados junto ao mercado. 

Nesses casos, não é possível quantificar o prejuízo, ainda que verificada a ilegalidade 

procedimental. Contudo, poderá caber, conforme as circunstâncias, juízo de reprovação, pelo 

Tribunal de Contas, com a consequente necessidade de apuração de responsabilidade 

funcional pelos atos desaprovados, e aplicação de sanção pecuniária por infração à norma 

legal ou regulamentar. 

                                                 
434 AGU, Parecer nº 3/2009/AGU/PGF/CGCOB/ DIGEAP de 18/05/2009, rel. Roberta Pereira Negrão Costa, 
aprovado em 02/06/09. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=229008
&ID_SITE=>. Acesso em: 12 dez. 2009.  
435 “Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao 
pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, aplicar-
lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo para 
fundamentar a respectiva ação de execução.” 
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A decisão que resulte na indicação precisa dos responsáveis e dos valores fixados, 

seja sob a forma de débito, seja sob a forma de multa, caso aplicada, gera título executivo, a 

viabilizar cobrança do dano ou da sanção pecuniária. 

Dificuldades surgem no tocante àquelas decisões mencionadas nos julgados 

irregulares ou ilegais dos atos praticados, quando não há quantificação do dano ou imputação 

de multa. Recorda Luiz Menezes Neto que tais decisões podem gerar entraves de ordem 

prática, no tocante às apurações de responsabilidade:  

 

Civil (que implica no ressarcimento do prejuízo constatado), administrativa 
(que acarreta aplicação de penalidade ao servidor público que praticou o ato 
ilegal, assim considerado pelo Tribunal de Contas do Estado) e penal (que, 
diante da constatação de ilícito penal, além das medidas de execução 
“interna corporis”, da Administração, obriga também oficiamento por ela à 
Polícia Civil ou ao Ministério Público do Estado).436 

 

 

8.1 Natureza do título. 

 

 

Determina o § 3º do artigo 71 da Constituição Federal, que “as decisões do Tribunal 

de Contas da União de que resulte imputação de débito ou multa terão força de título 

executivo”. De tal condição revestem-se igualmente as decisões das Cortes de Contas 

Estaduais, do Distrito Federal e das Cortes e Conselhos Municipais, por força do 

complemento a que faz alusão o artigo 75 do Texto Maior. Vale esclarecer que inexiste 

relação de subordinação ou hierarquia entre os mencionados órgãos. Cada qual prolata 

decisões soberanas e independentes, em que pese procurarem agir de forma coesa e coerente 

com a missão que lhes foi constitucionalmente reservada. 

Tal condição, atribuída às decisões das Cortes de Contas, vem ao encontro do 

reclamo constitucional de assegurar eficácia às respectivas funções. 

Os Tribunais de Contas esforçam-se, ao longo do processo de tomada de contas, em 

assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório e a instar o responsável a 

recompor o dano experimentado pelo erário. Não raras vezes, o processo termina com um 

acórdão condenatório, o título executivo. 

                                                 
436 MENEZES NETO, Luiz. Efeitos das decisões dos Tribunais de Contas apontando irregularidades, débitos ou 
multas. Revista do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 94, p. 60-67, nov./dez. 1999, p. 
63. 
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De que valeria um Tribunal se suas decisões não possuíssem força executória?  

Assim, as decisões dos Tribunais de Contas em que se apliquem sanções pecuniárias ou se 

imputem valores devidos terão eficácia de título executivo. O título executivo é, pois, o 

instrumento bastante para alimentar a competente ação executiva. 

Nesse sentido, v. acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos 

autos da Apelação Cível com Revisão nº 737.644-5/6-00, relatado pelo Desembargador Leme 

de Campos:  

 

A propósito, a tramitação de um processo no Tribunal de Contas, no qual 
possa resultar em imputação de débito ao requerido, funciona tal como uma 
ação de conhecimento, ou seja, reveste-se das garantias do contraditório e da 
ampla defesa. E, consoante se depreende dos autos, todas essas garantias 
foram devidamente observadas no caso do embargante, que pôde 
acompanhar o procedimento exercendo plenamente sua defesa, inclusive 
com oportunidade para interposição de recurso na esfera administrativa. Por 
conseguinte, resta incabível a pretensão do embargante de rediscutir todas as 
questões decididas pelo Tribunal de Contas, já que nenhuma ilegalidade ou 
irregularidade houve durante o procedimento administrativo em apreço, que 
determinou a aplicação da penalidade ao embargante, após uma análise 
técnica dos elementos de convicção apresentados. Nesse esteio, já se 
posicionou esta C. Sexta Câmara de Direito Público: “Como já se decidiu, 
‘...a execução está baseada em decisão do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado, que, nos termos do artigo 71, § 3°, da Constituição Federal, tem 
eficácia de título executivo...’” (AI n° 199.265-5/5-v.u.j. de 07.02.01 - Rel. 
Des. Toledo Silva). 

 

Assim, também, o Supremo Tribunal Federal: “As decisões dos Tribunais de Contas 

que impõem condenação patrimonial aos responsáveis por irregularidades no uso de bens 

públicos têm eficácia de título executivo”.437  

 

 

8.2 Legitimidade para execução das decisões. 

 

 

Os Tribunais de Contas, por serem órgãos, não são pessoas naturais ou jurídicas, são 

entes despersonalizados. Encontram-se inseridos na estrutura da União, Estados, Distrito 

Federal e, excepcionalmente, nos Municípios; enfim, dentro da unidade federada controlada. 

                                                 
437  RE nº 223037/SE. DJ 02.08.02. 
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Como círculo interno de poder, o órgão em si é despersonalizado, apenas integra a 

pessoa jurídica. A capacidade processual é atribuída à pessoa física ou jurídica, como bem 

averba o art. 7º do CPC, segundo o qual toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos 

tem capacidade para estar em juízo. Sendo assim, o órgão não pode, como regra geral, ter 

capacidade processual, ou seja, idoneidade para figurar em qualquer dos polos de uma relação 

processual. Faltaria a presença do pressuposto processual atinente à capacidade de estar em 

juízo. Nesse sentido decidiu o STF438 e têm decidido os demais Tribunais.439 

Em razão disso, os Tribunais de Contas não possuem capacidade para compor uma 

relação em juízo. Entretanto, vem evoluindo a ideia de atribuir a estes órgãos capacidade 

processual em certos tipos de litígio. Para tanto, o Código de Processo Civil (art. 7º) tratou de 

reconhecer não a personalidade jurídica, mas a personalidade judiciária, ou seja, a capacidade 

de estar em juízo como parte ou interveniente. 

Essa excepcional personalidade judiciária só é aceita em relação aos órgãos mais 

elevados do Poder Público, de envergadura constitucional, quando defendem suas 

competências. Assim é com os Tribunais de Contas, até porque eles podem demandar e ser 

demandados em juízo. 

Nesse caso, são representados em juízo pela AGU – Advocacia Geral da União, em 

nível federal (art. 131 da Constituição Federal), pela Procuradoria Judicial da Procuradoria 

Geral do Estado,440 em nível estadual, e pela Procuradoria Geral do Município, em nível 

municipal.441 

Aos Tribunais de Contas, portanto, é conferida capacidade judiciária excepcional 

para figurar em juízo na defesa de suas prerrogativas.442 

Assim é no caso de Mandado de Segurança. É frequente a impetração de mandado de 

segurança contra julgado da Corte. Nos órgãos colegiados, considera-se autoridade coatora, 

ou seja, a legitimada passiva na mencionada ação, o Presidente que subscreve o ato 

                                                 
438 Pet. 3.674-QO/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, em 04.10.2006 (Informativo STF n.443, out/2006). Na 
hipótese, a Corte não conheceu de ação popular ajuizada contra o Conselho Nacional do Ministério Público, 
considerando tratar-se de órgão público, e não de pessoa jurídica, como o exige a lei processual. 
439 O TA-SP já teve a oportunidade de decidir nesse sentido: “A Câmara Municipal é ente político que não tem 
capacidade postulatória em ações de cunho patrimonial. O processo com tal característica ajuizado contra ela e 
bem assim o por ela intentado ressente-se de nulidade insanável.” (Rec. Ex officio 527208-00/0, rel. Juiz Diogo 
de Salles, j. 21/9/1998, apud ADCOAS 8172051). 
440 Em São Paulo, a Procuradoria da Fazenda do Estado, instalada dentro do Tribunal de Contas do Estado, atua 
somente perante a Corte de Contas, conforme o artigo 99, III, da Constituição Estadual c/c artigo 24, I ,da Lei 
Complementar nº 478/86. A defesa judicial do Estado compete à Procuradoria Judicial da Procuradoria Geral do 
Estado, por força do artigo 99, inciso I, da Constituição Federal, e a defesa do Município à Procuradoria Geral do 
Município, conforme o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
441 Pará, Ceará, Bahia, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro possuem Tribunal de Contas do Município. 
442 Processo nº 053.09.047589-8, 14ª Vara da Fazenda Pública, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rel. 
Juiz Randolfo Ferraz de Campos. 08.01.2010. 
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impugnado. No caso de ato emanado pelo Tribunal de Contas, é o Presidente que deve prestar 

informações ao juízo. Entretanto, são bem comuns iniciais dirigidas contra a Corte, como se 

esta fosse a autoridade coatora. 

Ensina Lúcia Valle Figueiredo, com esteio na lição de Sérgio Ferraz: 

 

Autoridade coatora é quem pratica o ato, causa constrangimento ilegal e, por 
isso, chamada é ao mandado de segurança somente para prestar informações. 
Enfim, como diz Sérgio Ferraz, a autoridade coatora tem dever de verdade, e 
a parte não tem tal dever. A parte, portanto, seria apenas a pessoa jurídica de 
direito público, ou, então, de direito privado, na hipótese de ser delegada ou 
concessionária de serviço público, caso estivéssemos diante de empresa 
estatal, de faculdades privadas etc.443  
 

Quando os Tribunais de Contas recomendam providências às autoridades 

administrativas, que as executam, são elas as legitimadas para figurarem no polo passivo da 

ação.  O Tribunal será autoridade coatora quando competente para corrigir a ilegalidade 

impugnada,444 “como acontece quando ordena a glosa de parcela de vencimento de um 

servidor do seu próprio quadro de pessoal”,445 ou quando nega registro a ato de aposentadoria, 

admissão, reforma ou pensão, haja vista conceber, grande parte da doutrina e jurisprudência, o 

ato de registro como ato complexo.446 Também o é quando em defesa de sua atribuição 

constitucional, podendo assumir, inclusive, o polo ativo da ação de Mandado de Segurança.447 

                                                 
443 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Mandado de Segurança. 6ª ed., Malheiros, 2009, p. 55. 
444 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 713.  
“O Tribunal de Contas da União só pode figurar no pólo passivo de pedido de Mandado de Segurança quando o 
ato impugnado do tribunal for impositivo” — trecho do voto prolatado pelo Min. Ricardo Lewandowski, STF –
MS 27.119/DF. 
445 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. cit., p. 713  
446 “É coberta de caráter impositivo e vinculante para a Administração a decisão do Tribunal de Contas que, 
julgando ilegal a concessão de aposentadoria, nega-lhe o registro e determina-lhe a cassação e, portanto, a parte 
legítima para figurar no pólo passivo do mandamus é a Corte de Contas e não a autoridade administrativa 
responsável pela execução do ato. 
2. ‘[...] dada a essência constitucional do Mandado de Segurança, admite-se que o Julgador, em respeito aos 
princípios da economia processual e efetividade do processo, diante de indicação errônea da autoridade 
impetrada, permita sua correção através de emenda à inicial ou, proceda a pequenas correções ex officio, a fim 
de que o writ efetivamente cumpra seu escopo maior de proteção de direito líquido e certo.’ (RMS 24.217/PA, 
5.ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 10/11/2008.).” cf. RESP 1001910/SC. No mesmo 
sentido, RMS 21918/DF, Rel. Min. Felix Fischer; REsp 223670 / DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 
447 Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal consignou, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 106.923-
ES, Relator. Ministro Sidney Sanches, que os Tribunais de Contas, salvo na hipótese em que, como autoridades 
coatoras em processo de mandado de segurança, podem recorrer da decisão em defesa de sua competência 
constitucional, não estão autorizados a atuar como substitutos processuais para propor ou contestar ações 
relacionadas a seus julgados. 
“Mandado de segurança impetrado pela Presidência do Tribunal de Contas contra atos do Governador e da 
Assembléia Legislativa, ditos ofensivos da competência daquele Tribunal. Legitimidade ativa. Órgão Público 
despersonalizado e parte formal. Defesa do exercício da função constitucionalmente deferida ao Tribunal de 
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Os títulos oriundos das Cortes de Contas são executados pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (artigo 131, § 3º, da CF), em nível federal, e pelas Procuradorias Fiscais 

das Procuradorias Gerais dos Estados ou Municípios, nos respectivos níveis. É, pois, 

legitimado ativo para executar as decisões o destinatário da reparação do prejuízo. Vale dizer, 

não é o Tribunal de Contas o titular do crédito, ainda que por ele reconhecido, e, sim, o ente 

público credor dos respectivos valores usurpados. A título de exemplo, se for órgão da 

Administração Direta Federal, a execução judicial do acórdão condenatório incumbirá à 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional448 e o dinheiro recolhido será creditado à conta única 

do Tesouro Nacional. Se entidade da administração indireta federal, a ação de execução 

incumbe a seus setores jurídicos, devendo o valor ser recolhido às respectivas tesourarias. 

Ao argumento de que a Constituição Federal não ampara a execução, pelos Tribunais 

de Contas, de suas próprias decisões, porque em jogo interesse alheio, não diretamente afeto 

às suas superiores atribuições, contrapõe-se outro, igualmente judicioso, no sentido de que 

muito se lucraria com a celeridade de tal procedimento. 

Questiona-se, ademais, como entes subordinados ao Executivo (a exemplo da 

Advocacia Geral da União e Procuradorias) podem executar decisão de ente independente e 

autônomo (Tribunais de Contas) por força constitucional. 

Para Sérgio Ferraz,  

 

A adoção do modelo vigorante — execução judicial por promoção das 
instituições e dos órgãos de Advocacia Pública do Executivo — ainda 
encerra duas máculas irremissíveis, que merecem destaque: 
a) favorece a ablação da efetividade da ação repressiva dos Tribunais de 
Contas, o que substancia intolerável contumélia ao princípio da eficiência. 
b) submete a ação concreta de uma instituição estatal independente - as 
Cortes de Contas- aos humores de instituição subordinada a um dos Poderes 
estatais! Subversão clara aos próprios alicerces do regime federativo e da 
concepção de Estado Democrático de Direito.449 
 

                                                                                                                                                         
Contas. Poder jurídico, abrangido no conceito de direito público subjetivo. Mandado de segurança cabível.” 
(STF, RE nº 74836/CE. Rel. Min. Aliomar Baleeiro). 
448 Ensina José Afonso da Silva que a Lei Complementar nº 73/1993 estabeleceu que a Procuradoria Geral da 
União compreende órgãos de  direção superior: o advogado-geral da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, a Consultoria-Geral da União, o Conselho Superior e a Corregedoria Geral; órgãos de execução, que 
são as Procuradorias Regionais da União e da Fazenda Nacional; e o órgão de assistência ao advogado-geral da 
União, que é o respectivo Gabinete. (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 610).  
449 FERRAZ, Sérgio. A execução das decisões dos Tribunais de Contas: algumas observações. In: ARRUDA 
ALVIM; ALVIM, Eduardo Arruda; TAVOLARO, Luiz Antonio. Licitações e contratos administrativos: uma 
visão atual à luz dos Tribunais de Contas. Curitiba: Juruá, 2006, p. 169-177. 
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A respeito da matéria, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 23.037-1/SE, relatado pelo Ministro Maurício Correa, de seguinte 

teor: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SERGIPE. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR SUAS 
PRÓPRIAS DECISÕES: IMPOSSIBILIDADE. NORMA PERMISSIVA 
CONTIDA NA CARTA ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. 
As decisões das Cortes de Contas que impõem condenação patrimonial aos 
responsáveis por irregularidades no uso de bens públicos têm eficácia de 
título executivo (CF, artigo 71, § 3º). Não podem, contudo, ser executadas 
por iniciativa do próprio Tribunal de Contas, seja diretamente ou por meio 
do Ministério Público que atua perante ele. Ausência de titularidade, 
legitimidade e interesse imediato e concreto. 2. A ação de cobrança somente 
pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação imposta pelo 
Tribunal de Contas, por intermédio de seus procuradores que atuam junto ao 
órgão jurisdicional competente. 3. Norma inserida na Constituição do Estado 
de Sergipe, que permite ao Tribunal de Contas local executar suas próprias 
decisões (CE, artigo 68, XI). Competência não contemplada no modelo 
federal. Declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, por violação 
ao princípio da simetria (CF, artigo 75). Recurso extraordinário não 
conhecido. 
 

A propósito da execução das decisões condenatórias, pelo Ministério Público, 

decidiu, em resposta, o Supremo Tribunal de Federal, por voto da lavra do Ministro Celso de 

Mello (ADI 789-DF)450 pela negativa, por considerar que o Ministério Público, embora 

                                                 
450 “EMENTA - ADIN - LEI N. 8.443/92 - MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU - INSTITUIÇÃO QUE 
NÃO INTEGRA O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - TAXATIVIDADE DO ROL INSCRITO NO ART. 
128, I, DA CONSTITUIÇÃO - VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA A CORTE DE CONTAS - 
COMPETÊNCIA DO TCU PARA FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO CONCERNENTE A 
ESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PERANTE ELE ATUA (CF, ART. 73, 
CAPUT, IN FINE) - MATÉRIA SUJEITA AO DOMÍNIO NORMATIVO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA - 
ENUMERAÇÃO EXAUSTIVA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS DE REGRAMENTO MEDIANTE 
LEI COMPLEMENTAR - INTELIGENCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 130 DA CONSTITUIÇÃO - 
AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE. - O Ministério Público que atua perante o TCU qualifica-se como órgão de 
extração constitucional, eis que a sua existência jurídica resulta de expressa previsão normativa constante da 
Carta Política (art. 73, par. 2., I, e art. 130), sendo indiferente, para efeito de sua configuração jurídico-
institucional, a circunstancia de não constar do rol taxativo inscrito no art. 128, I, da Constituição, que define a 
estrutura orgânica do Ministério Público da União. - O Ministério Público junto ao TCU não dispõe de 
fisionomia institucional própria e, não obstante as expressivas garantias de ordem subjetiva concedidas aos seus 
Procuradores pela própria Constituição (art. 130), encontra-se consolidado na "intimidade estrutural" dessa Corte 
de Contas, que se acha investida - até mesmo em função do poder de autogoverno que lhe confere a Carta 
Política (art. 73, caput, in fine) - da prerrogativa de fazer instaurar o processo legislativo concernente a sua 
organização, a sua estruturação interna, a definição do seu quadro de pessoal e a criação dos cargos respectivos. - 
Só cabe lei complementar, no sistema de direito positivo brasileiro, quando formalmente reclamada a sua edição 
por norma constitucional explicita. A especificidade do Ministério Público que atua perante o TCU, e cuja 
existência se projeta num domínio institucional absolutamente diverso daquele em que se insere o Ministério 
Público da União, faz com que a regulação de sua organização, a discriminação de suas atribuições e a definição 
de seu estatuto sejam passiveis de veiculação mediante simples lei ordinária, eis que a edição de lei 
complementar e reclamada, no que concerne ao Parquet, tão-somente para a disciplinação normativa do 
Ministério Público comum (CF, art. 128, par. 5.). - A cláusula de garantia inscrita no art. 130 da Constituição 
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inserido nas Cortes de Contas, configurando fração especial da instituição,451  se volta, como 

instituição, à defesa  da ordem pública, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. 452 Logo, não lhe caberia, igualmente, substituir processualmente a 

Fazenda Pública, em representação do Poder Executivo. 

No tocante ao recolhimento da multa, cabem considerações. Na esfera federal, é feito 

à conta única do Tesouro Nacional. Em alguns Tribunais, entretanto, instituiu-se, por lei, um 

Fundo Especial de Despesa para Qualificação de Servidores, para onde são destinados os 

recursos auferidos com a execução das multas aplicadas.  

Consigne-se, por fim, que providenciar para que o título expedido pelos Tribunais de 

Contas seja, de pronto, executado configura dever-poder do titular público favorecido pelo 

documento, sob pena de responsabilização, seja no âmbito administrativo (por incúria ou 

desídia), seja no âmbito penal (prevaricação). Contudo, a prática vem demonstrando que nem 

sempre é assim. A título de exemplo, comente-se matéria extraída do sítio eletrônico do jornal 

de grande circulação “O Estado de São Paulo”,453 datado de 10 de junho de 2010, intitulada 

“Relatório do TCU mostra que só 3,7% das punições são pagas”. 

Informa-se que, de cada R$ 100,00 (cem reais) em multas aplicadas nos últimos 

cinco anos pelas agências reguladoras e por entidades como Banco Central e Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), menos de R$ 4,00 

(quatro) reais foram pagos.  

Segundo levantamento feito pelo TCU, o valor das multas não quitadas beira os R$ 

25 bilhões, dinheiro suficiente para pagar dois anos de benefícios do Bolsa-Família, o 

principal programa social do governo. 

Alerta o relatório, ainda, para a possibilidade de a maior parte das multas perder a 

validade sem que tenham  sido pagas. E, pior, sem que os devedores tenham seus nomes 

inscritos no Cadastro Informativo do Setor Público – CADIN. 

                                                                                                                                                         
não se reveste de conteudo organico-institucional. Acha-se vocacionada, no âmbito de sua destinação tutelar, a 
proteger os membros do Ministério Público especial no relevante desempenho de suas funções perante os 
Tribunais de Contas. Esse preceito da Lei Fundamental da Republica submete os integrantes do MP junto aos 
Tribunais de Contas ao mesmo estatuto jurídico que rege, no que concerne a direitos, vedações e forma de 
investidura no cargo, os membros do Ministério Público comum.” 
451 Trecho do voto do Ministro Celso de Mello (ADO 789-1/DF) de interesse: “A análise do texto constitucional 
brasileiro permite concluir, a partir da explícita referência feita pelo art. 73, § 2º, I, e pelo art.130, que, hoje, não 
há como recusar a existência de um Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas, não obstante a 
ausência de menção a esse órgão estatal no rol descritivo constante do artigos 128, da Carta Política.” 
452 CORREA, Maurício. Tribunais de Contas e a legitimidade para promover a execução de suas decisões. 
Revista do TCU. Ano 34, n. 98, out./dez. 2003, p. 09 
453 SALOMON, Marta. TCU: apenas 3,7% das multas aplicadas são pagas. O Estado de São Paulo. São Paulo, 
10 jun. 2010. Disponível em: 
<https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/6/10/relatorio-do-tcu-mostra-que-so-
3-7-das-punicoes-sao-pagas/>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
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Segundo consta do relatório, o TCU enfrenta igual problema: “O índice de 

pagamento das multas por desvio de dinheiro público está um pouco acima da média. Ainda 

assim, mais de 95% do valor cobrado entre 2005 e 2009 ficou sem o devido pagamento”. 454 

 

 

8.3 Formação do título executivo  

 

 

Apartadas as peculiaridades procedimentais, necessário tecer breves considerações a 

respeito da formação do título executivo nas Cortes de Contas. 

Julgados irregulares, em primeira instância, os processos de tomada de contas de 

gestão e/ou de tomada de contas especial, com imputação de débito ou multa aos 

responsáveis, caberá à instância superior de cada Corte, e na conformidade de suas respectivas 

Leis Orgânicas, julgar os recursos eventualmente interpostos contra as decisões 

condenatórias. Certificado o trânsito em julgado, a decisão torna-se definitiva, sujeitando-se, 

apenas e eventualmente, à desconstituição por ação específica.  

Ultrapassada essa fase, revestida a decisão de liquidez e certeza, o título é passível de 

execução e, a partir daí, passará a ser acompanhado pela Corte de Contas que o originou, 

como forma de garantir a efetividade de seus julgados.455 

Igualmente convém recordar que os Tribunais de Contas não detêm meios 

coercitivos para fazer valer suas decisões. Ao decidir pela imputação de débito, podem dispor 

as respectivas Leis Orgânicas a respeito da fixação de prazo para recolhimento do quanto 

devido. Quando isso não acontece, inscreve-se o débito o débito na dívida ativa e transfere-se 

à autoridade responsável a atribuição de propor ação de execução.  

No tocante à pena pecuniária, fixado montante líquido e certo e apontado o 

responsável, como regra geral aplica-se prazo para o devido recolhimento. Caso opte o 

apenado por recorrer e não obtenha sucesso, certificado o trânsito em julgado da decisão será 

ele notificado para que cumpra a decisão, recolhendo o quanto devido ao respectivo Fundo de 

                                                 
454 SALOMON, Marta. TCU: apenas 3,7% das multas aplicadas são pagas. O Estado de São Paulo. São Paulo, 
10 jun. 2010. Disponível em: 
<https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/6/10/relatorio-do-tcu-mostra-que-so-
3-7-das-punicoes-sao-pagas/>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
455 MACEDO, Ana Rosa Pinto de. Tribunais de Contas: decisão de que resulte penalidade pecuniária com caráter 
de título executivo. Revista Controle: Doutrina e Artigos. Tribunal de Contas do Estado do Ceará. v. VII, n. 2, 
p. 131-148, dez. 2009,  p. 135. 
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Qualificação dos Servidores, quando criados pelos Tribunais de Contas, ou ao Tesouro 

Nacional. 

Quando recolhida a importância, atestada pelo setor competente expedir-se-á a 

certidão de quitação, liberando o apenado da obrigação. 

Decorrido, entretanto, o prazo legal sem que a parte comprove o devido 

recolhimento, lavrar-se-á certidão de ocorrência e serão tomadas providências para a inscrição 

do débito na dívida ativa e propositura da ação de cobrança pela autoridade responsável.  

Da execução da decisão será dada ciência aos órgãos de auditoria competentes para 

que acompanhem o procedimento e procedam às devidas anotações que assumirão, no âmbito 

da fiscalização das contas de gestão — quesito de avaliação de possível renúncia de receita, 

com infração à Lei de Responsabilidade Fiscal.456  

Considerando-se que a inscrição na dívida ativa constitui ato de controle 

administrativo da legalidade, a ser feito pelo órgão competente para apurar a liquidez e 

certeza do débito, desnecessária seria a inscrição, na dívida ativa da Fazenda Pública, dos 

títulos executivos que representem débito ou multa, produzidos pelo Tribunal de Contas em 

face da Constituição Federal, pois esta expressamente estipula que tais decisões, por 

constituírem título executivo, já se encontram revestidas de liquidez, certeza e exigibilidade. 

Esse entendimento é reforçado, a título de exemplo, pelo Tribunal de Contas do 

Município da Bahia.457 

No Estado de São Paulo, por força do disposto no artigo 88 da Lei Complementar 

estadual nº 709/93, uma vez proferida, pelo Tribunal de Contas do Estado, decisão de que 

resultasse imputação de débito ou multa — que, na grande maioria das vezes, enseja 

interposição de recurso por parte do apenado (sem mencionar as Ações de Revisão e 

Rescisão, dependendo da matéria) — os autos, após certificado o trânsito em julgado, 

retornavam ao Relator originário para que, por intermédio de seu respectivo Cartório, 

encaminhasse ofício à Procuradoria da Fazenda do Estado, acompanhado de cópias de peças 

necessárias à cobrança judicial do débito. 

                                                 
456 Confira experiência semelhante verificada no Tribunal de Contas Municipal do Ceará relatada por Ana Rosa 
Pinto de Macedo. (MACEDO, Ana Rosa Pinto de. Tribunais de Contas: decisão de que resulte penalidade 
pecuniária com caráter de título executivo. Revista Controle: Doutrina e Artigos. Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará, v. VII, n. 2, p. 131-148, dez. 2009, p. 139. 
457 “Atente-se para o fato de que se confundem os títulos executivos extrajudiciais derivados de decisões dos 
Tribunais de Contas com os gerados por atos da administração fiscal, esses sim carecedores da inscrição da 
dívida ativa. É que os Tribunais de Contas não são meras repartições administrativas, mas sim, ‘Cortes 
exercentes de uma jurisdição especializada’. Embora não integrem o Poder Judiciário, exercem com autonomia, 
incontestável jurisdição em matéria de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial.” (Tribunal de Contas da Bahia. Parecer normativo nº 13/07, 16/08/07). 
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Adotou-se, então, o cadastramento de débitos junto ao Sistema da Dívida Ativa/PGE, 

realizado por meio dos próprios servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

tornando mais transparente e célere a operacionalização do procedimento. Essa alteração veio 

ao encontro da economicidade, bastando constatar a diminuição de procedimentos de extração 

de cópia de peças dos autos, e expedição de ofícios por simples preenchimento de formulário 

inserto no sistema eletrônico.458  

Em diversas ocasiões decidiu-se, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça, pela 

legitimidade do ente a que pertence o gestor apenado para executar multa imposta ao 

mencionado gestor pelo Tribunal de Contas. Assim se entendeu com base em julgado do 

Supremo Tribunal Federal (RE nº 223037/SE), cujo trecho ementado dispusera: “A ação de 

cobrança somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação imposta 

pelo Tribunal de Contas, por intermédio de seus procuradores que atuam junto ao órgão 

jurisdicional competente.” 

Passou-se a entender que “as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado, 

independentemente de serem de natureza penal ou sancionatória, ressarcitória ou 

compensatória, constituem créditos da pessoa jurídica vítima dos atos praticados pelo 

agente”.459 

Contudo, tal conclusão resultou de incorreta interpretação do julgado no sentido de 

que, apenas nos casos de ressarcimento ao erário/imputação de débito, a pessoa jurídica que 

tivera seu patrimônio lesado seria a detentora do crédito consolidado no acórdão da Corte de 

Contas.  

Judiciosa decisão. De fato, há que se distinguir ressarcimento de débito e 

recolhimento de multa, esta aplicada nos seguintes casos: contas julgadas irregulares, de que 

não resultou débito; ato praticado com infração à norma legal ou regulamentar; não 

atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, de diligência determinada pelo Tribunal 

de Contas; sonegação de processo, documento e/ou informação, e reincidência no 

descumprimento de determinação ou instruções do Tribunal de Contas (arts. 58 e ss. da Lei 

8.443/92). Ambas as soluções, multa e ressarcimento de débito, implicam tratamentos 

distintos.  

No caso de débito, o destinatário, por óbvio, é o ente que sofreu o dano, e este deverá 

ressarcir-se mediante cobrança providenciada pelo respectivo representante judicial. Em nível 

federal, tratando-se da União, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria Geral da União; 

                                                 
458 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. TCA 26678-026-09. 
459 REsp 1181122, Resp 898.471/AC, AgRg no Resp 1065785/RS. 
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tratando-se de autarquias de fundações públicas, a Advocacia Geral da União/Procuradoria 

Geral da Fazenda; tratando-se das sociedades de economia mista e empresas públicas federais, 

os respectivos setores jurídicos.  

Quanto à multa, o que se busca punir é a conduta ilegal da pessoa fiscalizada. Bem 

de ver que as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas não visam recompor os cofres 

públicos. A par de constituírem uma sanção, possuem objetivo pedagógico de orientação e 

correção, verdadeiro valor da penalidade. O legítimo aplicador é o Tribunal de Contas; logo, 

em favor do respectivo ente da federação que mantém o Tribunal de Contas e busca melhorar 

sua atuação deve ser revertido o quanto recolhido a este título.460 

Assim, por não exercerem poder de polícia,461 os Tribunais de Contas dependem da 

aplicação das multas como mecanismo eficaz de fortalecimento das funções de controle e 

fiscalização que desempenham. Daí os que pretendem retirar esse recurso das Cortes, com fim 

único de enfraquecer a instituição. 

 

 

8.4 Inscrição do título executivo na dívida ativa. Natureza e efeitos 

 

 

Marco regulador da execução fiscal, a Lei federal nº 6.830/80 conceituou Dívida Ativa 

da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 

e do Distrito Federal (art. 2º). 

No § 2º do seu art. 2º acrescentou que a Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de 

mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. 

Dívida ativa é, portanto, segundo Leon Frejda Szklarowsky: 

 

                                                 
460 Neste sentido, STF, Agr Resp nº 1.181.122-RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques. 
461 Registra Celso Antonio Bandeira de Mello sua crítica à expressão. Para o Autor: “Atualmente, na maioria dos 
países europeus (de que a França é marcante exceção), em geral, o tema é tratado sob a titulação ‘limitações 
administrativas à liberdade e à propriedade’, e não mais sob o título de ‘poder de polícia’.” A propósito, 
conceitua Poder de Polícia sob o enfoque amplo como” a atividade estatal de condicionar a liberdade e a 
propriedade ajustando-as aos interesses coletivos”. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito 
administrativo . 27. ed. rev. e atual até a Emenda Constitucional 64 de 04.02.2010. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 821-822). 
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[...] o crédito da Fazenda Pública regularmente inscrito, no órgão e por 
autoridade competente, após esgotado o prazo final para pagamento fixado 
pela lei ou por decisão final, em processo administrativo regular. Esta dívida, 
regularmente, inscrita, goza da presunção relativa de certeza e liquidez, que 
pode ser elidida por prova irretorqüível a cargo do executado ou de terceiro, 
a quem aproveite. 462 

 

A iniciativa tomada pela Fazenda Pública para receber crédito que reputa devido 

chama-se “cobrança”. A cobrança pode se dar judicial (litigiosamente) ou extrajudicialmente 

(administrativamente). Por meio dela, procura-se obter crédito, tributário ou não, inscrito 

como dívida ativa e formalizado em um título executivo. Para entender melhor como se 

processa a cobrança, necessário conceituar, ainda que sucintamente, o que seja dívida ativa, 

bem como créditos tributário e não tributário. 

Em 1938, o Decreto-Lei n° 960, ao tratar da cobrança da dívida ativa da Fazenda 

Pública, em todo o território nacional, impunha a necessidade de propositura de ação 

executiva. Por dívida ativa, disciplinava o artigo 1º, “entenda-se aquela proveniente de 

impostos, taxas, contribuições e multas de qualquer natureza; foros, laudêmios e alugueres; 

alcances dos responsáveis e reposições”.  

O artigo 2º, § 2º, dispensava a inscrição prévia da dívida proveniente de alcance ou 

de contrato. Contudo, tal privilégio foi revogado pela edição do Decreto-Lei nº 474/69 (art. 

6º), voltando a tornar obrigatória a inscrição na dívida ativa dos condenados em alcance. 

A Lei nº 6.822/80, que tratou da cobrança executiva dos débitos fixados em acórdãos 

do Tribunal de Contas da União, aboliu a necessidade de inscrição na dívida ativa dos débitos 

oriundos de decisões condenatórias dessas Cortes, incluídas as multas (art. 3º): 

 

Artigo 1º As decisões do Tribunal de Contas da União condenatórias de 
responsáveis em débito para com a Fazenda Pública tornam a dívida líquida 
e certa e têm força executiva, cumprindo ao Ministério Público Federal, ou, 
nos Estados e Municípios, a quem dele as vezes fizer, ou aos procuradores 
das entidades da administração indireta, promover a sua cobrança executiva, 
independentemente de quaisquer outras formalidades, na forma do disposto 
na alínea c do artigo 50 do Decreto-lei nº 199, de 25 de fevereiro de 1967. 
Art. 3º As multas impostas pelo Tribunal de Contas da União, nos casos 
previstos no artigo 53 do Decreto-lei nº 199, de 25 de fevereiro de 1967, 
após fixadas em decisão definitiva, serão, também, objeto de cobrança 
executiva, na forma estabelecida no artigo 1º.  

 

                                                 
462 SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Dívida ativa da Fazenda Pública. Revista Jus Vigilantibus, 30 dez. 2002. 
Disponível em: <http://jusvi.com/artigos/956>. Acesso em: 30 abr. 2008. 
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A primeira conclusão a que se chega é de que, a partir do Decreto-Lei nº 474/69, a 

inscrição da dívida da Fazenda Pública, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e 

Territórios, proveniente de alcance,463 tornou-se obrigatória. A segunda é a de que a inscrição 

da dívida constitui ato de controle administrativo de legalidade, conforme o artigo 2º, § 3º, da 

Lei federal nº 6.830/80, diferente do controle externo exercido pelas Cortes de Contas.464 

A inscrição de uma dívida ativa, conforme o § 3º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, 

constitui ato de controle administrativo da legalidade e é feita pelo órgão competente (de 

natureza administrativa) para apurar a liquidez e certeza de um débito proveniente de sentença 

ou decisão condenatória. 

Só se caracteriza a Dívida Ativa após inscrição do crédito no cadastro de mesmo 

nome, junto à Fazenda Pública. A inscrição configura ato procedimental de controle de 

legalidade (§ 3º do art. 2º da Lei nº 6.830/80) e autorizador da cobrança. O ato de inscrição 

gera efeitos importantes, como: a constituição do crédito tributário na respectiva dívida ativa 

(contábil); a presunção de liquidez e certeza do crédito, cf. Lei nº 6830/80, art. 3º
 
(material); 

e a viabilização da cobrança da dívida, sob o rito especial da Lei nº 6830/80 (processual).465 

Abordados, ainda que sucintamente, conceitos imprescindíveis à compreensão do 

tema, passar-se-á à análise da eventual necessidade de inscrição do crédito na Dívida Ativa, 

na esfera competente. Duas são as correntes formuladas pela doutrina. A primeira nasceu do 

entendimento de que as decisões de imputação de débito ou multa, prolatadas pelos Tribunais 

de Contas, revestem-se da natureza de título executivo extrajudicial, por força do disposto no 

artigo 71, § 1º, da Constituição Federal, artigo 585 do CPC,466 artigo 1º da Lei nº 6.822/80,467 

                                                 
463 A respeito do significado de “alcance” decidiu o Tribunal de Contas do Distrito Federal, na Decisão 
Normativa nº 01/87, publicada no DODF de 18/12/87: 
“1. Entende-se por alcance a simples diferença encontrada nas contas dos responsáveis por dinheiros ou outros 
valores, quer decorra essa falta de dolo ou culpa, quer de ato inocente desses mesmos responsáveis; 
2. Não pode configurar alcance, todavia, simples ato de negligência do administrador em relação a dispensa de 
empregado, ainda que dele haja advindo prejuízo econômico à entidade empregadora, porque, nesse caso, não há 
falar em diferença de valor em conta a cargo de algum responsável por dinheiros ou outros bens, mas em 
violação de outros deveres  funcionais, com eventual repercussão de ordem civil.” 
464 Neste sentido, FARIAS, Márcia Ferreira Cunha. Decisões dos Tribunais de Contas: eficácia de titulo 
executivo. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 29, n. 113, p. 331-344, jan./mar. 1992, p. 339. 
465 CASTRO, Anna Paula Vargas Leal de et al. Dívida ativa tributária : aspectos legais e considerações sobre a 
dívida ativa tributária do Estado da Bahia. Disponível em: 
<http://intranet.sefaz.ba.gov.br/gestao/rh/treinamento/monografia_anna_eduardo_luiz_paulo.pdf>. Acesso em: 
18 nov. 2009. 
466 Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: 
[...] 
VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; 
467 Art. 1º “As decisões do Tribunal de Contas da União condenatórias de responsáveis em débito para com a 
Fazenda Pública tornam a dívida líquida e certa e têm força executiva, cumprindo ao Ministério Público Federal, 
ou, nos Estados e Municípios, a quem dele as vezes fizer, ou aos procuradores das entidades da administração 
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e artigo 24 da Lei nº 8.443/92.468 Assim, bastariam para tornar a dívida líquida e certa, apta, 

portanto, para cobrança (art.586 CPC). 

Tal posição veio confortavelmente sustentada pela Constituição Federal. Contudo, 

para execução do título, necessário seria observar o rito comum imposto pelo Código de 

Processo Civil, de trâmite quase sempre moroso. Adverte Judith Martins Costa: 

 

Justo esta desvantagem estaria superada se considerar-se incidente a Lei nº 
6.830/80, na medida em que constitui um instrumento de simplificação e 
agilização do processo de execução judicial da Dívida Ativa, com evidentes 
benefícios para a Fazenda Pública, pois impôs rito especial, remetendo 
apenas subsidiariamente normas do Código de Processo Civil.469  
 

Ademais, haveria ainda considerar que lei especial derrogaria a geral. Logo, a Lei nº 

6.830/80 impor-se-ia ao CPC.  

A segunda corrente considera as decisões de imputação de débito ou multa, 

prolatadas pelos Tribunais de Contas, dívidas não tributárias, conforme o artigo 39, § 2º, da 

Lei nº 4.320/64470 e o artigo 2º da Lei nº 6.830/80.471 Indicada, pois, a necessária inscrição na 

Dívida Ativa472 em favor da Procuradoria da Fazenda competente, por força do disposto no 

artigo 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64 c/c artigo 2º, § 3º, da Lei Federal n.6.830/80.473 

                                                                                                                                                         
indireta, promover a sua cobrança executiva, independentemente de quaisquer outras formalidades, na forma do 
disposto na alínea c do artigo 50 do Decreto-lei nº 199, de 25 de fevereiro de 1967.”  
468 Art. 24. “A decisão do Tribunal, de que resulte imputação de débito ou cominação de multa, torna a dívida 
líquida e certa e tem eficácia de título executivo, nos termos da alínea b do inciso III do art. 23 desta Lei.” 
469  TCE/RS: Parecer nº 5/2000 exarado no Processo n.9911-2000/99-2. 
470 § 2º “Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal 
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da 
Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, 
multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 
custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 
restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de 
obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 
geral ou de outras obrigações legais.” (Parágrafo incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979) 
471 Art. 2º “Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal.” 
472 Para Leon Frejda Szklarowsky: “Dívida ativa é, pois, o crédito da Fazenda Pública regularmente inscrito no 
órgão e por autoridade  competente, após esgotado o prazo final para pagamento fixado pela lei ou  por decisão 
final, em processo administrativo regular. Esta dívida, regularmente, inscrita goza da presunção  relativa de 
certeza e liquidez, que pode ser elidida por prova irretorquível a cargo do executado ou de terceiro, a quem 
aproveite.”  (SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Dívida Ativa da Fazenda Pública. Revista Jus Vigilantibus, 30 
dez. 2002. Disponível em: <http://jusvi.com/artigos/956>. Acesso em: 30 abr. 2008). 
473 “Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 
receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo 
Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979) 
[...] 
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Como a maioria das matérias afetas ao Tribunal de Contas, também a relativa ao 

procedimento de execução das decisões condenatórias não encontrou unanimidade nos 

Tribunais, que assumem, em resumo, as seguintes posições: 

 

a) Tribunal Regional Federal: ora a decisão condenatória configura dívida ativa, 

dispensando, por força de lei, correspondente inscrição para obtenção da 

respectiva Certidão, e bastaria, para execução, adoção do procedimento previsto 

na Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80);474 ora configura título executivo, mas, 

não inscrita na Dívida Ativa, não teria a especificidade necessária, não se 

sujeitando ao procedimento da Lei de Execução Fiscal (lei nº 6.830/80);475 e ora 

configura título executivo extrajudicial, devendo observar os requisitos do artigo 

586 do CPC. Mas não há óbices a que se inscreva o acórdão na dívida ativa e se 

execute o título nos termos da Lei nº 6.830/80.476 

 

b) Superior Tribunal de Justiça: a decisão condenatória configura título executivo 

extrajudicial, não havendo necessidade, para ser executado, de inscrição do 

crédito para obtenção da respectiva Certidão para cobrança, bem como para 

utilização da Lei de Execução Fiscal.477 

 
                                                                                                                                                         
§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal 
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da 
Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, 
multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 
custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 
restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de 
obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 
geral ou de outras obrigações legais.” (Parágrafo incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979) (grifos 
nossos). 
“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal. 
[...] 
§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão 
competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, 
por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.” 
Veja-se: AGU, Parecer nº 3/2009/AGU/PGF/CGCOB/ DIGEAP de 18/05/2009, rel. Roberta Pereira Negrão 
Costa, aprovado em 02/06/09. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=229008
&ID_SITE=>. Acesso em: 12 dez. 2009.  
474 TRF4 2006.70.00.005070-6/PR; TRF2 AG  2009.02.01.017693-6; TRF2 AG 133812-RJ, TRF2 AC 388388-
RJ. 
475  TRF3 CC 91722, MS  2006.03.00.091722-9; TRF 4 ApelReex 1975 n. 2007.70.09.001975-9 /PR. 
476 AC 404602/AL (82.2006.4.05.0000). 
477 STJ 2009/0135990-8. 
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c) Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul: 

 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – 
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM 
DÍVIDA ATIVA E CDA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO 
PROVIDO. 
Mesmo que não conste nos autos certidão de dívida ativa apta ao 
processamento de execução fiscal pelo rito processual da Lei n. 8.630/80, 
existindo título executivo extrajudicial, decisão proferida pelo Tribunal de 
Contas em processo administrativo, é possível o seguimento da demanda 
executivo na forma das normas do Código de Processo Civil, em respeito aos 
princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.478 

 

d) Tribunal de Contas da União: as decisões condenatórias configuram títulos 

executivos extrajudiciais por força constitucional, bastando, pois, para cobrança 

judicial. Ainda que, diferentemente de outros créditos, as decisões condenatórias 

dispensem liquidez e certeza, devem, entretanto, compor a dívida ativa não 

tributária da União e ser inscritas, para fins do disposto no artigo 39, § 2º da Lei nº 

4.320/64. 

 

Tal entendimento se ajusta à conclusão do Parecer nº 3/2008 da CGCOB/DICON, 

tratando da necessidade ou não de inscrição em dívida ativa de imputação de débitos 

veiculadas em acórdãos do TCU:  

 

Destarte, ainda que não seja exigível a inscrição em dívida ativa dos 
acórdãos do Tribunal de Contas da União com vistas à formação de título 
executivo, eis que aqueles acórdãos já ostentam, por norma constitucional, a 
condição de título executivo extrajudicial, outras razões justificam a sua 
inscrição em dívida ativa, seja para conferir um controle mais efetivo por 
parte da Administração Pública dos créditos das autarquias e fundações 
públicas federais, cuja cobrança é da competência da Procuradoria –Geral 
Federal, seja para permitir o controle de regularidade fiscal para com a 
Fazenda Nacional, de que trata o art. 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, na 
forma preconizada na Acórdão TC 3.872/2001-5 do Tribunal de Contas da 
União. 479 

 

                                                 
478 TJMS- Apelação Cível: AC 32272 MS 2009.032272-1. 
479 AGU, Parecer nº 3/2009/AGU/PGF/CGCOB/ DIGEAP de 18/05/2009, rel. Roberta Pereira Negrão Costa, 
aprovado em 02/06/09. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=229008
&ID_SITE=>. Acesso em: 12 dez. 2009. 
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Preceitua a Lei Federal nº 6.830/80 que, para execução judicial voltada à cobrança da 

Dívida Ativa da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e respectivas autarquias (art. 

1º), é necessária a inscrição, por termo (art. 2º, § 5º) do crédito, pelo órgão competente para 

apurá-lo quanto à devida formalização (liquidez e certeza), junto à Procuradoria da Fazenda 

competente. Desta inscrição resultará uma Certidão (art. 2º, § 6º), título hábil à execução. 

Defende-se, porém, a dispensável inscrição do crédito oriundo da imputação de 

débito ou multa pelos Tribunais de Contas, com fundamento na própria Constituição Federal, 

que, ao atribuir à decisão condenatória força de título executivo, confere-lhe certeza e 

liquidez.480 Assim, o procedimento previsto na Lei nº 6.830/80 tornar-se-ia mera prática de 

ratificação de conduta, a prejudicar, inclusive, a agilidade da cobrança. 

Basta recordar, a propósito, que o “título” reveste a relação jurídica conformada em 

uma obrigação, a de ressarcir. 

Necessária, entretanto, análise das vantagens que adviriam, por ventura, da inscrição 

dos créditos constituídos por decisão condenatória do Tribunal de Contas na Dívida Ativa, 

para, a seguir, submetê-los à execução. 

Segundo o artigo 39 da Lei nº 4.320/64: “Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias”. Ora, o procedimento de inscrição 

do crédito configura norma financeira. 

Registra Roberta Pereira Negrão Costa:481  

 

A inscrição em dívida ativa das decisões impositivas de sanção do TCU 
permite o registro desses créditos públicos como receita orçamentária, 
referentes à dívida ativa não-tributária. Além disso, esses créditos são 
lançados no balanço da União, passando a constar nos resultados gerais do 
respectivo exercício. Constata-se, portanto, a relevância orçamentária e 
contábil da inscrição em dívida ativa das decisões do TCU, não estando tal 
medida restrita somente a uma finalidade executiva. 

                                                 
480 Para Régis Fernandes de Oliveira: “O Tribunal de Contas, no exercício de sua missão constitucional, decide 
sobre a prestação de contas, fiscaliza a aplicação de recursos, fiscaliza contas de empresas públicas, autarquias, 
sociedades de economia mista, etc. No caso de apuração de débito ou de infração à legislação de que possa 
resultar imposição de sanção pecuniária, os atos que emana têm eficácia de título executivo. Discute a   doutrina 
se é necessária a inscrição do crédito como dívida ativa para que possa ser executado. Não é o que deflui da 
dicção do dispositivo constitucional, nem necessita ele de qualquer norma complementar. Seu entendimento 
deflui diretamente da norma e é bastante claro: se à decisão foi atribuída a eficácia de título executivo, 
dispensa-se a inscrição”. (OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 2ª. ed., 2ª. tiragem, 
rev. e atual., São Paulo:  RT, 2008, p. 370). 
481 AGU, Parecer nº 3/2009/AGU/PGF/CGCOB/ DIGEAP de 18/05/2009, rel. Roberta Pereira Negrão Costa, 
aprovado em 02/06/09. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=229008
&ID_SITE=>. Acesso em: 12 dez. 2009. 
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Recorda, ainda, que a inscrição possibilitará controle daqueles que se encontram em 

débito para com a Fazenda Pública, inclusive em razão de decisões condenatórias dos 

Tribunais de Contas, conferindo tratamento isonômico àqueles que, costumeiramente, 

competem em licitações públicas e se obrigam à apresentação de certidões de regularidade 

fiscal, conforme o disposto no artigo 29, III, da Lei federal nº 8.666/93. 

Ademais, os devedores, pessoas físicas ou jurídicas, igualmente se sujeitarão à 

inclusão de seus nomes no CADIN – Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

órgãos e entidades federais (Lei nº 10.522/02), estaduais e municipais (no caso de São Paulo, 

Leis nº 12.799/08 e 14.094/05). 

Decidiu, o TCU, acolhendo iniciativa do Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha 

Furtado, então no exercício do cargo de Procurador-Geral do Ministério Público junto àquela 

Corte: 

 

1. Conhecer da representação de que trata este processo; 2. Considerar que, 
aos débitos e multas em favor da União e aos débitos em favor das entidades 
da Administração indireta, originários de deliberações do Tribunal, se 
aplicam as disposições da norma legal (atualmente a Medida Provisória nº 
1.542-28, de 30/10/1997) que trata do Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgãos e entidades federais - CADIN; (Tornado sem efeito pela 
Decisão 94/2000 - BTCU 9 - Plenário) 3. Autorizar a Presidência do 
Tribunal a adotar as providências necessárias com vistas a aditar o Protocolo 
de Cooperação Técnica celebrado, em 26/10/1996, entre o TCU e a AGU, de 
forma a explicitar, no referido termo, que são obrigações da AGU: 3.1. 
Providenciar o registro, notificação e exclusão no Cadastro Informativo dos 
créditos não quitados do setor público federal - CADIN, na forma da 
legislação pertinente, de nomes de responsáveis inadimplentes quanto aos 
débitos e multas imputados por acórdãos do TCU, em favor da União; 
(Tornado sem efeito pela Decisão 94/2000 - BTCU 9 - Plenário) e 3.2. Atuar 
junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com vistas a inscrição dos 
débitos vencidos e não pagos decorrentes de acórdãos do TCU como dívida 
ativa da Fazenda Pública; e 4. Determinar às Unidades Técnicas da 
Secretaria do Tribunal que alertem as Procuradorias das entidades de suas 
clientelas, quanto à responsabilidade dessas entidades pela inclusão no 
CADIN, na forma da legislação em vigor, dos responsáveis por débitos em 
favor da respectiva entidade, decorrentes de deliberações desta Corte de 
Contas e que se encontrem vencidos e não pagos. (Tornado sem efeito pela 
Decisão 94/2000 - BTCU 9 - Plenário).482 
 

Assim, por força da inovação trazida pelo artigo 71, § 3º, da Constituição Federal, as 

decisões condenatórias configuram títulos executivos líquidos e certos. 

                                                 
482 Decisão 764/1997, Plenário, Relator Ministro Carlos Átila Álvares da Silva. 
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Ora, se o crédito inscrito na decisão do Tribunal de Contas já possui liquidez e 

certeza, apresentando-se, por força constitucional, como título executivo, haveria necessidade 

de inscrevê-lo na Dívida Ativa, na busca da mesma eficácia? Consulte-se, para tanto o 

disposto no § 3º, do artigo 2º da Lei 6.830/80. 

Contudo, mal não há em observar o procedimento previsto na Lei nº 6.830/80, que 

não se volta a um controle administrativo de legalidade das decisões dos Tribunais de Contas, 

mas confere transparência, publicidade, e tratamento isonômico a devedores da Fazenda 

Pública, independentemente da natureza do crédito. 

Em conclusão, aconselha-se que os Tribunais de Contas inscrevam seus títulos, com 

o propósito único de dar-lhes transparência e propiciar amplo controle da eficácia de suas 

decisões. 

 

 

8.5 Prazos 

 

 

Segundo o artigo 2º, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/80, a inscrição do crédito na dívida 

ativa interromperá a prescrição pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição 

da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.  

Preliminarmente, cabe salientar que o dispositivo trata de suspensão de crédito não 

tributário, uma vez que os tributários regem-se pelo disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional.483 Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça.484 

Não há, entretanto, na lei de execução, indicação do prazo de prescrição para 

propositura da ação de cobrança de crédito não tributário, regulada por rito especial. 

Em razão da lacuna, considera-se possível a aplicação do mesmo prazo prescricional 

de 5 (cinco) anos estabelecido para créditos tributários (art.174 do CTN). 

                                                 
483 “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva. 
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 
I - pela citação pessoal feita ao devedor; 
II - pelo protesto judicial; 
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 
devedor.” 
484 Resp 913227/RS 2006/0281466-2; REsp 1163124/SP; EREsp 657.536/RJ; EREsp 657536/RJ; AG 
1054618/SP 
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Não restam dúvidas, inicialmente, de que, em matéria de inscrição de créditos 

tributários , na ausência de prazo de prescrição para propositura da ação de cobrança na Lei 

de Execução Fiscal, vale o consignado pelo Código Tributário Nacional.  

Necessário, contudo indagar: pode-se utilizar prazo de prescrição previsto para 

inscrição de créditos tributários, em se tratando de não tributários?485 

Forte corrente jurisprudencial entende que sim. 

Forte também é o entendimento de que, na falta de disposição legal específica, a 

prescrição para a cobrança da dívida não tributária ocorreria no prazo de 20 (vinte) anos, sob a 

égide do Código Civil de 1916 (arts. 177 e 179), e de 10 (dez) anos, com fundamento no 

artigo 205 do Código Civil de 2002, nos casos em que a lei não lhes tenha fixado prazo 

menor. 

Nesse sentido, dirige-se o entendimento do Tribunal de Contas da União: 

 

No mesmo sentido tem este Tribunal se inclinado em estabelecer o prazo 
vintenário para a prescrição de atos ilícitos de que não resultem dano, 
máxime porque, com a edição da Lei nº 9.268/96, a multa, sem perder a 
natureza penal, passou a ser considerada dívida de valor, à qual se aplicam as 
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, por sua vez 
disciplinada pela Lei de Execução Fiscal. Uma vez que não existe disciplina 
legal específica para a prescrição da dívida ativa não-tributária, caso da 
sanção pecuniária aplicada por esta Corte, foi adotada a regra geral de vinte 
anos, conforme o estatuído nos seus arts. 177 e 179 do Código Civil.486 
 

Divergindo de tal solução, Celso Antonio Bandeira de Mello afirma:  

 

No passado (até a 11ª edição deste Curso) sustentávamos que, não havendo 
especificação legal dos prazos de prescrição para as situações tais ou quais, 
deveriam ser decididos por analogia aos estabelecidos na lei civil, na 
conformidade do princípio geral que dela decorre: prazos longos para atos 
nulos e mais curtos para os anuláveis. 
Reconsideramos tal posição. Remeditando sobre a matéria parece-nos que o 
correto não é a analogia com o Direito Civil, posto que, sendo as razões que 
o informam tão profundamente distintas das que inspiram as relações de 
Direito Público, nem mesmo em tema de prescrição caberia buscar 

                                                 
485 Normalmente, doutrinadores servem-se dos conceitos enunciados nas Leis nº 4320./64 (Normas de Direito 
Financeiro) e 5172/66 (Código Tributário Nacional). Reza o § 2º, do art. 39, da Lei nº 4.320/64: créditos 
tributários da Fazenda Pública são os provenientes de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 
e multas. Por sua vez, os não tributários são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os oriundos de 
empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza (exceto as 
tributárias), foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados 
por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente 
julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, 
fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. 
486 Acórdão nº 248/2000-TCU-Plenário, relativo ao TC nº 005.092/1993-0. Veja-se, também, TJ-RS: Ação 
Rescisória nº 70000022186,de 25.04.00; Ap. Cível nº 70010640472, de 10.03.05. 
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inspiração em tal fonte. Antes, dever-se-á, indagar do tratamento atribuído 
ao tema prescricional ou decadencial em regras genéricas de Direito 
Público.487 
 

Após arrolar diversas normas legais disciplinadoras de prazos 

prescritivos/decadenciais pertinentes à Administração Pública conclui, o autor, constituir o 

prazo de 5 (cinco) anos uma constante nas disposições gerais estatuídas em regras de Direito 

Público. E acrescenta: “Ademais, salvo disposição legal explícita, não haveria razão prestante 

para distinguir entre Administração e administrados no que concerne ao prazo ao cabo do qual 

faleceria o direito de reciprocamente se proporem ações”.488 

Contudo, bem de ver que as regras a respeito de prescrição devem ser vistas 

restritivamente, afastando-se eventual interpretação analógica.489  

No tocante ao título executivo formado pelos Tribunais de Contas cabem, entretanto, 

considerações em razão de suas peculiaridades. O dever de reparar o dano quantificado e/ou 

recolher multa igualmente quantificada, motivada e legalmente fundamentada, ou as duas 

coisas conjuntamente, origina-se de sentença condenatória. Não sendo recolhidas quaisquer 

das duas importâncias, pelo responsável(eis), perfeitamente identificado(s), no prazo 

legalmente fixado, proceder-se-á à inscrição do acórdão na Divida Ativa correspondente. 

Contudo, para efeitos de prescrição, imprescindível é avaliar a natureza da cobrança 

de que trata o título inscrito, e isto porque caso o título se volte à cobrança de sanção 

pecuniária, há de ser observado o regime aplicável; caso se volte à cobrança de valores 

extraídos ilicitamente do erário, dever-se-á observar aquele reservado para os atos de 

reparação civil. Sendo assim, qual prazo aplicar? Haveria falar em prazo prescricional comum 

a ambas as hipóteses? 

 

 

 

                                                 
487 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo . 27. ed. rev. e atual. até a 
Emenda Constitucional 64, de 04.2.10. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 1062. 
488 Ibidem, p. 1064. 
489 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Campinas: 
Bookseller, 2000, t. 6, p. 162. 
Neste sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial Nº 829.835 - RS (2006/0061348-2) 
relatado pela Ministra Nancy Andrighi: “Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de 
hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de 
Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou 
decadência ‘são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a 
exegese será sempre restritiva.’ (Curso de direito civil. Parte geral. São Paulo: Saraiva, 41. ed., 2007, p. 348 ). 
Mesmo entendimento tem Carlos Maximiliano (Hermenêutica e aplicação do direito. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998, p. 234).” 
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8.5.1 Cobrança da multa 

 

 

Na aplicação de multa, o prazo de prescrição, previsto no Código Tributário 

Nacional, dirige-se aos créditos tributários. Como visto, em princípio, o crédito formalizado 

pelo título executivo oriundo dos Tribunais de Contas é crédito não tributário. Logo, não 

haveria de lhe ser aplicado o prazo de 5 (cinco) cincoanos, sequer analogicamente. 

Por se tratar de dívida ativa e não passiva, tampouco se aplicaria o prazo do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32 5 (cinco) anos.490 

Revestindo-se, a multa, da característica de sanção, ao discipliná-la é bem verdade 

que as Leis Orgânicas dos Tribunais deveriam ter previsto prazo de prescrição para sua 

aplicação; não o tendo feito, dois caminhos se abrem: 

1. Deixar de lado a premissa de que em prescrição não se há de falar em 

interpretação extensiva ou analógica; adota-se o prazo de 5 (cinco) anos. O Direito 

Administrativo reiteradamente acolhe tal prazo, a exemplo da prescrição das ações pessoais 

contra a Fazenda Pública, previstas no artigo 1º do Decreto nº 20.910 /32, bem como da 

pretensão punitiva da Administração, conforme o disposto no artigo 1º, da Lei Federal nº 

9.873/99.491 

2. Acolher o prazo prescricional de 10 (dez) anos do artigo 205 do Código Civil, 

proposto para aqueles casos não especificados em lei. 

Em face dos argumentos pró e contra, aqueles trazidos à colação pela Ministra Eliana 

Calmon, ao relatar o Recurso Especial nº 623.023/RJ, de 14.11.05, parecem refletir assentado 

entendimento: 

 

Não tem aplicação à hipótese dos autos a prescrição constante do Código 
Civil, porque a relação de direito material que deu origem ao crédito em 
cobrança foi uma relação de Direito Público, em que o Estado, com seu jus 
imperii, impôs ao administrado MULTA POR INFRAÇÃO. Afasta-se 
também do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN, porque não 
se questiona, in casu, o pagamento de crédito tributário, MAS DE 

                                                 
490 “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em (cinco) anos, 
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” 
491 “Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no 
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do 
ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.” 
Observe-se que a aplicação do Decreto, entretanto, é recusada pelo TCU, sob fundamento de que suas 
prerrogativas judicantes não teriam como fundamento o exercício do poder de polícia, mas o exercício de 
atividades de controle externo. A esse respeito, veja-se o TCU 524.007/1995-0 (Acórdão nº 71/2000). 
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VALORES COBRADOS A TÍTULO DE MULTA, sanção pecuniária de 
natureza eminentemente administrativa. O que não se deve olvidar, na busca 
de uma solução adequada para a resolução do impasse, é a existência do 
Decreto 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que, no seu art. 1º, contém a 
seguinte disposição: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 
Municípios, bem assim de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 
Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 
PRESCREVEM EM CINCO ANOS contados da data do ato ou fato do que 
se originarem. Penso então que, na ausência de definição legal, O PRAZO 
PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DA MULTA, CRÉDITO DE 
NATUREZA ADMINISTRATIVA, DEVE SER FIXADO EM CINCO 
ANOS, não podendo a União, o Estado ou o Município gozar de tratamento 
diferenciado em relação ao administrado, porquanto não se verifica, nesse 
entendimento, risco de prejuízo ao interesse público. 
  

Este é o entendimento igualmente adotado pelo STJ no tocante ao marco inicial de 

contagem do prazo de prescrição para cobrança de multa: 

 

Execução Fiscal. Obrigação decorrente de sanção imposta por Tribunal de 
Contas. Prescrição. Ocorrência. Decurso de mais de cinco anos entre a data 
de inscrição em dívida ativa e a propositura da ação. Recurso Provido.492  
 

O Tribunal Federal Regional da 2ª Região, por sua vez, parece refletir igual 

entendimento, conforme se extrai do trecho de ementa e de respectivo voto: 

 

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. 
Multa decorrente de acórdão do Tribunal de Contas da União. Exceção de 
Pré-executividade. Prescrição. 
No que tange à alegada prescrição, matéria passível de ser tratada no referido 
incidente, esta restou devidamente afastada pela decisão recorrida. Observa-
se que sendo dívida ativa não tributária e, portanto, não incidindo o art. 174 
do CTN, o instituto da prescrição rege-se pela legislação civil, sendo o seu 
termo a quo o momento em que nasce a pretensão, ou  seja, o momento em 
que o débito passa a ser exigível, bem como aplicando-se o prazo de 5 
(cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32, em observância ao princípio 
da igualdade. Nesse sentido: “[...] O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 trata da 
prescrição para as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 
fixando em cinco anos o prazo para que os administrados exerçam o direito 
de ação em desfavor da Fazenda Pública. Por aplicação do princípio da 
igualdade, corolário do princípio da simetria, deve-se impor à Administração 
Pública a mesma regra para a cobrança de seus créditos.” (AC 
199651030382020, Rel. Des. Federal Reis Friede, DJ 06/10/2008, p. 197).493 

 

 

 
                                                 
492 Resp 860359/RS proc. 2006/0124805-6. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma. J. 16.03.10, 
 493 Agravo de Instrumento: AG 2009.02.01.017693-6/RJ, j. 22/03/10. Relatora: Juíza Federal Convocada: 
Carmem Silvia de Arruda Torres. 
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8.5.2 Cobrança do débito 

 

 

No tocante a título executivo formado a partir de decisão condenatória que determina 

a devolução de quantia indevidamente extraída do erário, porque o processo administrativo de 

formação possui natureza preparatória da ação de ressarcimento e é considerado, pela 

jurisprudência, como prejudicial de mérito em relação à ação cível, não há falar em prazo de 

prescrição, por força do disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. E assim é porque 

não haveria deixar em aberto a possibilidade de, a qualquer tempo, propor-se ação de 

ressarcimento por dano ao erário, amparada em título executivo, quando fixado prazo tanto 

para o Tribunal de Contas apontá-lo quanto para determinar sua inscrição na dívida ativa 

pelos órgãos competentes, inviabilizando, pois, a consequente execução. 

E assim vem decidindo o Tribunal Regional Federal da5ª Região, com amparo no 

Superior Tribunal de Justiça. Vale recordar o entendimento do Relator da Apelação Cível 

494809/PE 0801198, Desembargador Valdimir Carvalho, exarado em 07 de maio de 2010: 

 

O cerne da controvérsia reside no fato de saber se o acórdão do Tribunal de 
Contas da União, que julgou irregulares as contas de responsabilidade do 
executado, condenando-o ao pagamento de determinada quantia a título de 
ressarcimento aos cofres público, está apto a servir de título executivo a 
embasar a execução fiscal. Não possui o débito natureza tributária, tendo em 
vista que, em análise pormenorizada dos autos, não detectei nada que 
indicasse ter a credora realizado a inscrição na Dívida Ativa a justificar o 
processamento nos moldes da Lei 6.830/80. Demais disso, a decisão do 
Tribunal de Contas da União determinando o ressarcimento ao erário tem 
eficácia de título extrajudicial, sendo, portanto, dispensada a inscrição em 
Dívida Ativa. 
 

Nesse sentido, esclarece o Desembargador Geraldo Apoliano:  

 

A decisão condenatória oriunda do TCU, tem eficácia de título executivo, 
conforme o disposto no artigo 71, XI, parágrafo 3º, da Constituição Federal, 
segundo o qual, “As decisões do Tribunal de que resulte imputação do débito 
ou multa terão eficácia de título executivo”, não havendo que se cogitar, 
portanto, da aplicação da Lei nº 6.830/80 (AC 445505/PB, julgado em 30 de 
abril de 2009). 

 

Em se tratando de ação pleiteando o ressarcimento de prejuízos causados ao erário 

público, decorrentes de irregularidades, deverá ser observada hipótese prevista no art. 37, § 

5º, da Constituição Federal: “A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados 
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por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 

respectivas ações de ressarcimento”. 

Desse modo, não cabe prescrição nos pedidos de ressarcimento de prejuízos 

causados ao erário, de modo que é inaplicável o disposto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, 

uma vez que tal ação não se submete a qualquer prazo prescricional. Neste sentido, julgado do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, na lição do Min. Herman Benjamin, de que a pretensão 

de ressarcimento ao Erário é imprescritível   

 

Constitucional. Administrativo. Processo civil, Recomposição de danos ao 
erário. Acórdão do TCU. Título executivo. Prescrição. Impossibilidade. 
Embargos de declaração protelatórios. Multa. 
[...]. 
2. Ajuizada a execução pelo ente público beneficiado com a condenação, não 
há falar em prescrição intercorrente, pois as ações que visam à recomposição 
do patrimônio público são imprescritíveis (art. 37, parágrafo 5º, CF) [AC 
412391-PE, Des. Marcelo Navarro, julgado em 11 de dezembro de 2007]. 
Por este entender, dou provimento à apelação.494 
 

Assim, bem amparados pelos princípios superiores da isonomia e segurança jurídica 

estariam Administração e administrados, no que toca aos prazos de prescrição para 

propositura de ações.  

 

 

8.6 Execução dos títulos executivos 

 

 

Os Tribunais de Contas não detêm poder de execução de suas próprias decisões, 

subtraindo diretamente do patrimônio dos condenados os valores públicos desviados. Tal 

competência é atribuída, por força constitucional, ao Judiciário.   

Daí ponderar, com propriedade, Nagib Chaul Martinez:  

 

Em sendo título executivo extrajudicial, na fase da execução judicial, 
qualquer matéria pode ser alegada pelo devedor contra o título apresentado ( 
o acórdão do Tribunal de Contas), inclusive a possibilidade, várias vezes 
admitida pelos juízes, de rediscutir toda a matéria que ensejou o título, 
conforme os exatos termos do art. 745 do CPC: ‘Quando a execução se 
fundar em título extrajudicial, o devedor poderá alegar, em embargos, além 

                                                 
494 Resp 1.038.762/RJ, julgado em 18 de agosto de 2009. 
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das matérias previstas no art. 741, qualquer outra que lhe seria lícito deduzir 
como defesa no processo de conhecimento. (g.a.).495 
 

E tal prática, ou seja, a tentativa de revisão de toda a matéria definitivamente julgada 

pelas Cortes de Contas, junto ao Judiciário, tem atrasado, por anos, o cumprimento efetivo das 

penas pelos responsáveis condenados por lesões ao erário. 

Por sua vez, os Tribunais de Contas são chamados continuamente a colaborar não só 

com a Advocacia Geral da União e Procuradorias do Estado e Município, mas também com o 

Ministério Público em ações propostas, direta ou indiretamente, contra as execuções dos seus 

próprios acórdãos, nos quais o executado pretende discutir, perante o Judiciário, toda a 

matéria, enfrentada por ocasião do julgamento da tomada de contas especial.  

Para que se entenda de quanto se fala em termos de numerário, consulta ao Relatório 

Anual das Contas do Tribunal de Contas da União, exercício de 2008, disponibilizado em 

página eletrônica própria, traz a seguinte informação: “No exercício de 2008, o TCU 

encaminhou aos órgãos responsáveis pela execução judicial 1.967 títulos executivos, cujo 

montante alcançou o valor de R$ 1.582.505.388,45, sendo R$ 1.550.864.863,77 originários de 

débitos e R$ 31.640.524,68 de multas.” Ora, a se admitir que todos estes títulos são 

reanalisados pelo Judiciário, extrai-se conclusão do montante astronômico de recursos que 

deixa de retornar aos cofres públicos.496 

Revestir-se a decisão condenatória do Tribunal de Contas de natureza extrajudicial, 

com fundamento no sistema legal pátrio atual, contribui para o enfraquecimento da própria 

instituição. Propõe-se, pois, seja atribuída eficácia judicial ao título executivo formado a partir 

das decisões das Cortes de Contas, evitando-se reabertura de discussão de matérias, no bojo 

do processo de execução judicial, já sobejamente discutidas e amplamente defendidas no 

processo de tomada de contas, manobra que muito contribui para a delonga tanto do efetivo 

ressarcimento ao erário quanto para a exemplar punição dos respectivos responsáveis. 

Há ressaltar encontrar-se em andamento, nesta oportunidade, Projeto de Emenda à 

Constituição, a PEC nº 269/08, voltada a possibilitar às Cortes de Contas executarem suas 

próprias decisões, sem a intervenção da Advocacia Geral da União, ou das Procuradorias dos 

Estados e Municípios, onde houver Tribunal de Contas. 

                                                 
495 MARTINEZ, Nagib Chaul. A efetividade das condenações pecuniárias do Tribunal de Contas da União, em 
face da reapreciação judicial de suas decisões: o problema do Acórdão do TCU como título executivo 
meramente judicial. In: SOUSA JUNIOR, José Geraldo de (org.). Sociedade democrática, direito público e 
controle externo. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2006, p. 479. 
496 Raciocínio semelhante foi desenvolvido por Nagib Chaul Martinez em precioso parecer: v. Ibidem, p. 488. 
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Por ora, enquanto a necessária reforma constitucional não vem, necessário consignar 

a valorosa colaboração que os Tribunais de Justiça dos Estados têm prestado na delimitação e 

reconhecimento das competências constitucionalmente reservadas àquela Corte. A título de 

exemplo, mencione-se recente acórdão prolatado, em 06 de abril de 2009, pela 6ª Câmara de 

Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Apelação Cível com 

Revisão n° 737.644-5/6-00, da Comarca de Diadema, sob a relatoria de Leme de Campos:  

 

Preliminar - Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Inocorrência - 
Desnecessária a dilação probatória – Preliminar rejeitada. Embargos à 
execução - Execução de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do 
Estado, que condenou expressamente o executado ao ressarcimento dos 
cofres da SANED - Descabida a alegação de ilegitimidade ad causam das 
partes - Eficácia executiva do título, nos termos do artigo 71, § 3°, da CF - 
Desnecessidade, inclusive, inscrição em dívida ativa - Impossibilidade de se 
apreciar todas as questões decididas pelo Tribunal de Contas - O controle 
jurisdicional sobre decisões dos Tribunais de Contas é admissível, mas 
apenas para coibir ilegalidades, e não para discutir os critérios técnicos 
adotados - Embargos julgados improcedentes - Sentença mantida - Recurso 
improvido.497  

 

E ainda:  
 

Não comporta discussão em embargos à execução de matéria preliminar da 
fase cognitiva e que resultou ali decidida. Afastadas preliminares de 
ilegitimidade e de ausência de título. Este tem origem em procedimento 
junto ao Tribunal de Contas, não comportando novo debate a respeito. 
Inocorre litispendência de anulatória com execução de título.498  
 

 

  

                                                 
497 TJSP. Apelação Cível com Revisão n° 737.644-5/6-00, 6ª Câmara de Direito Público, rel. Leme de Campos, 
06.04.2009. 
498 TJSP. AC n° 779.938.5/5-00, 1ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Danilo Panizza, j. de 27.01.2009, v.u. 
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9. TRIBUNAIS DE CONTAS: CONTROLE DA ATUAÇÃO 

 

 
Outra questão de relevância, para o estudo do tema proposto reside na seguinte 

indagação: as Cortes de Contas teriam prazo para cumprir as competências constitucionais 

que lhes foram reservadas? 

O controle e a fiscalização das contas públicas pelo Tribunal de Contas e, de outra 

parte, o dever do Administrador Público de prestá-las configuram muito mais que um dever 

constitucional: repercutem também no direito de todo cidadão se inteirar do que fazem com o 

patrimônio que é tão dele como de todos. 

O dever de prestar contas, bem como o de prestar esclarecimentos e/ou enviar 

documentos informadores compõem uma das facetas da função dos órgãos de controle 

externo; as respectivas Leis Orgânicas viabilizam tais procedimentos, inclusive, e, se 

necessário, mediante aplicação de sanções. 

As Cortes de Contas, como, aliás, todos os demais órgãos públicos do país, não 

medem esforços na observância dos princípios do due process of law,499 da eficiência, da 

busca da perfeição e da rapidez em suas decisões. Este o ideal de todo órgão julgador, 

conforme o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.  

Os Tribunais de Contas vêm, cada vez mais, se preocupando com o tempo. Os 

jurisdicionados, agentes políticos, administradores, administrados, enfim, todos os cidadãos 

cobram dos Tribunais de Contas celeridade. A delonga irrazoável da coleta de provas, da 

elaboração de laudos e pareceres, a observância do princípio do contraditório e da ampla 

defesa e a tomada de decisão justa demandam tempo, nem sempre compreendido pela 

sociedade, que atribui a delonga à ineficiência da instituição.  

                                                 
499 A respeito do devido processo legal, confira-se Lúcia Valle Figueiredo: “O devido processo legal passa a 
significar a ‘igualdade na lei’, e não só ‘perante a lei’. É uma distância enorme entre respeitar-se a igualdade em 
face da lei e outra coisa, como a breve passo nos referiremos, é se atentar para a igualdade dentro da lei. Assim, 
o due process of law passa a ter conteúdo material e não mais apenas formal — passa a ter duplo conteúdo e 
vamos ver que, também, em alguns princípios processuais, aparece com duplo conteúdo, com conteúdo 
substancial e com conteúdo formal. Somente será due process of law aquela lei — a assim poderá ser aplicada 
pelo Magistrado - que não agredir, não entrar em confronto, não entrar em testilha com a Constituição, com os 
valores fundamentais consagrados na Lei das leis.” (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. O devido processo legal e a 
responsabilidade do Estado por dano decorrente do planejamento. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n. 13, 
abr./maio 2002. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_13/DIALOGO-JURIDICO-13-ABRIL-
MAIO-2002-LUCIA-VALLE-FIGUEIREDO.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2009). 



240 
 

Importa destacar que a atuação dos Tribunais de Contas “não se cinge a um 

desempenho meramente formal, não se faz um exame atinente exclusivamente à legalidade. 

Faz-se um exame também de legitimidade, de economicidade, de eficiência”.500
 

A par das imperfeições humanas, desmotivação de alguns funcionários e julgadores, 

o processo nos Tribunais de Contas, em verdade, leva tempo considerável para se aperfeiçoar.   

A título de exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem sob sua 

jurisdição 644 Prefeituras, e todos os demais entes estatais e terceiros que administrem ou 

que, de alguma forma, gerenciem dinheiro do Estado. Segundo relatório da instituição, no 

exercício de 2009 realizaram-se 4.190 auditorias e instruíram-se 22.120 processos. Dos 

19.513 julgados, 487 foram encaminhados ao Ministério Público, aplicaram-se 409.150 

Ufesp’s de multas, perfazendo, entre condenações de devolução de importâncias e multas, um 

total de R$ 6.485.027,50 reais (UFESP = R$ 15,85). A par desse volume de informações e 

papéis há a distância. Tal realidade não é incomum às demais Cortes de Contas do país.  

Ademais, como exposto, nem sempre as informações estão prontas, transparentes, à 

disposição dos técnicos auditores. É frequente, infelizmente, a ocultação de documentos, 

informações, dados de todos os tipos, ou, o que toma ainda mais tempo, o fornecimento de 

dados falsos, ou com erros, por ignorância simplesmente, ou perversão. 

Os Tribunais de Contas, atentos às solicitações dos jurisdicionados e cidadãos, 

nutrem grande desejo de tornar céleres seus procedimentos, daí os incansáveis esforços no 

aprimoramento técnico e operacional da instituição. 

Todo o processo deve levar tempo de tramitação razoável até sua conclusão. Mas o 

que considerar razoável? 

Fugir da normalidade adentra no irrazoável, mas há processos que na prática 

precisam de anos para ser solucionados. E isto é irrazoável? 

Os processos formados nos Tribunais de Contas possuem peculiaridades e cada qual 

demandará, in concreto, um tempo de duração. De outra parte, em que pese a celeridade seja 

meta perseguida, o devido processo legal deve ser observado não só no tocante ao aspecto 

formal, como também ao substancial dos atos procedimentais. 

Os Tribunais de Contas têm recusado a fixação de prazos prescritivos ou 

decadenciais contra si, em que pese reconheçam a prescrição da dívida ativa da União 

constituída há mais de vinte anos, sob a égide do Código Civil de 1916, e admitam novo 

                                                 
500 FERRAZ, Sérgio. Prazos: Preclusão no processo administrativo. I Seminário de Direito Administrativo, 
Tribunal de Contas do Município do Estado de São Paulo, 2003. Disponível em: 
<http://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/29a03_10_03/6sergio_ferraz1.htm>. Acesso em: 25 maio 2009. 
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prazo prescritivo, agora de 10 (dez) anos, após a edição do Código Civil de 2002, 

excepcionando o débito por dano ao erário, que seria imprescritível, conforme o artigo 37, § 

5º, da Constituição Federal. 

O tempo para decidir deve ser regulado pela razoabilidade, ou seja, pela medição 

concreta dos interesses públicos (e não políticos) envolvidos. 

Ensina José Roberto Pimenta Oliveira:  

 

O princípio da razoabilidade como mandamento de ponderação implica a 
investigação da legitimidade de todos os atos que disciplinam determinada 
atividade administrativa da razoabilidade in abstracto dos mandamentos 
legais, regulamentares e demais normas administrativas delineadores da 
regra de competência, à razoabilidade in concreto da produção jurídico-
administrativa, incluindo a avaliação dos fatos administrativos produzidos no 
cumprimento da função. Em outros termos, o princípio incide na totalidade 
do processo de concretização do direito administrativo.501 
 

Assim, é de cautela não atribuir prazos únicos à atuação das Cortes de Contas, 

porque cada procedimento submetido à análise da Corte demanda ponderação específica, 

colheita de provas, muitas vezes ocultas pelo próprio agente público, ou mesmo oferecidas 

com vícios de forma e conteúdo sujeitos a contínuas retificações pelos órgãos técnicos, tudo a 

dificultar o andamento célere do processo e sua perfeita instrução e julgamento, como deve 

ser do desejo de todos os Tribunais e da sociedade brasileira.  

O tempo, nesse caso, resulta variável, em face do sopesamento de valores, princípios, 

normas e interesses que efetivamente resultem em solução técnica adequada e justa — e “ao 

dever de justa ponderação direciona-se o núcleo do conteúdo jurídico da razoabilidade”.502 

Contudo, é fato inconteste, e muito frequente, que o decorrer do tempo entre a data 

da irregularidade e a citação do responsável inviabiliza o direito de defesa. Forçoso será 

reconhecer, então, que a prescrição e a decadência podem tornar-se realidade. 

A atuação dos Tribunais de Contas deve orientar-se à eficiência e economicidade. 

Contudo, há situações que o tempo consolida, antes mesmo da citação do responsável nos 

autos do processo de tomada de contas.   

Caberá, pois, aos órgãos de controle interno e externo estarem atentos ao tempo a fim 

de evitar a liberação sem responsabilização da autoridade omissa. 

                                                 
501 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no Direito 
Administrativo brasileiro . São Paulo: Malheiros, 2006, p. 185. 
502 Ibidem, p. 185. 
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Daí a judiciosa conclusão a que chega José Roberto Pimenta Oliveira, a respeito do 

tema:  

 

O princípio da razoabilidade significa, no contexto jurídico-sistemático da 
busca do interesse público primário, a exigência de justificada e adequada 
ponderação administrativa, aberta nos exatos limites constitucionais em que 
a regra de competência habilitadora autorizar, dos princípios, valores, 
interesses, bens ou direitos consagrados no ordenamento jurídico, impondo 
aos agentes administrativos que maximize a proteção jurídica dispensada 
para cada qual, segundo o peso, importância ou preponderância que venham 
adquirir e ostentar em cada caso objeto de decisão.503 
 

No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a questão foi enfrentada nos autos do 

TC 015760-026-06, por Cláudio Ferraz de Alvarenga: 

 

Como exposto, a propósito da alegação de suposta decadência, em outro recurso 
(TC-223/002/1992),504 instituída há mais de um século, a jurisdição censória do 
Tribunal de Contas tem feitio inquisitivo, endereçando-se aos órgãos e agentes da 
Administração Pública, em âmbito de controle externo, cujo exercício não 
experimenta um só dispositivo legal que o contenha dentro de limites temporais 
capazes de porventura obstá-lo, seja a título de decadência, seja a título de 
prescrição. As regras legais e a orientação doutrinária, invocadas pela recorrente, 
endereçam-se a outros e distintos campos de intervenção, administrativa ou 
jurisdicional, ferindo, de um lado, a auto-tutela da invalidade, a ação punitiva 
resultante do poder de polícia e a cobrança da dívida passiva dos órgãos e entidades 
de Administração Pública, ou, de outro lado, as ações populares e as ações civis 
públicas, não podendo estender seu alcance, sequer por força do argumento a pari, 
ao terreno em que opera esta Corte. O assunto, em verdade, teria de contar com 
norma explícita, de desenganada incidência, também à vista do que estipula a parte 
final do § 5.º, do artigo 37 da Constituição. A meu aviso, pois, não colhe a 
prejudicial de mérito que as razões do recurso articulam. 

 

E, mais adiante acrescenta:  

 

Nesse contexto, não há como pretender limitar a atuação desta Corte, tanto 
mais que ela pode concorrer para que a efetivação do ressarcimento seja 
menos demorada, com a supressão, na esfera judicial, da etapa de 
conhecimento (Constituição, artigo 71, § 3.º).505 

 

Também igualmente assentado que a atividade jurisdicional do Tribunal de Contas 

tem natureza instrumental e acessória em relação à eventual ação de reparação de danos, daí 

                                                 
503 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no Direito 
Administrativo brasileiro . São Paulo: Malheiros, 2006, p. 185. 
504 “Há acórdão do mesmo teor, deste Plenário, no TC 024290-026-98, na mesma sessão de 11.04.2007.” 
505 Julgado prolatado em sessão do E. Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
23.09.2009. 
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sua atuação caracterizada como “de natureza preparatória da ação civil”.506 A este respeito 

recorde-se Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:  

 

[...] a TCE é um processo administrativo que objetiva quantificar um dano 
causado ao erário e identificar a autoria, possuindo natureza preparatória da 
ação civil. Sendo instrumental e acessória em relação à ação de reparação de 
danos e considerada pela jurisprudência como prejudicial de mérito em 
relação à ação civil, deve seguir o mesmo prazo prescricional que essa ação. 
Logo, como desde a Constituição Federal a ação de ressarcimento de danos 
causados ao erário tornou-se imprescritível, a TCE, nas mesmas 
circunstâncias da alínea anterior, também não é mais alcançada pela 
prescrição.507 

 

A respeito da eventual incidência do prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei 

Federal nº 9.784/99 e respectiva incidência sobre os atos de controle externo a cargo do 

Tribunal de Contas da União, em especial sobre os atos de registro de admissões de pessoal, a 

qualquer título, aposentadorias, reformas e pensões, veja-se o que decidiu o Supremo Tribunal 

Federal , nos autos do Mandado de Segurança nº 24.859/DF, por voto da lavra do Ministro 

Carlos Velloso: 

 

Corretas as informações, no ponto: 
[...] 
16. Acerca da discussão da incidência da Lei nº 9.784/99 sobre os atos de 
controle externo a cargo do Tribunal de Contas da União, demonstrou-se que 
a natureza do ato de registro não é administrativa típica, mas  inerente à 
jurisdição constitucional de controle externo, compondo o ato de concessão 
apenas substantivamente, porquanto lhe irradia efeitos necessários à 
vitalidade plena. 
17. Por meio da decisão n° 1.020/2000-TCU, Plenário, firmou-se o 
entendimento de que a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo 

                                                 
506 Assim se pronunciou o E. Relator, Conselheiro Fulvio Julião Biazzi, nos autos do TC 0024290-026-08, Pleno, 
sessão de 17.06.2009: “[...] a respeito da argüição de decadência e dos seus efeitos sobre a análise da matéria, o 
tema foi suficientemente abordado quando do exame do Recurso Ordinário interposto contra o v. Acórdão que 
julgou irregulares o certame e contrato decorrente. Naquela oportunidade o e. Conselheiro Cláudio Ferraz de 
Alvarenga anotou que não poderia ser acolhida a preliminar, uma vez que a ação administrativa que se 
desenvolve nos Tribunais de Contas objetiva quantificar eventual dano causado ao erário e identificar o seu 
responsável, sendo instrumental e acessória em relação à ação de reparação de danos, a qual está ressalvada de 
prescrição, nos termos do § 5.º do art. 37, da CF/88. E, conforme lembrado naquele voto, o e. Conselheiro 
Edgard Camargo Rodrigues já havia consignado em processo sob sua relatoria que, se a Constituição ‘ressalvou 
a prescrição as ‘ações de ressarcimento de danos causados ao erário’, a restrição, por óbvio, não pode atingir os 
atos que lhe são preparatórios’”. 
Confiram-se, ainda: TCs 001652-003-96 (Relator: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, Pleno, 24.11.2009); 
00223-002-92 (Relator: Conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga, Pleno, 11.04.2007); 001354-005-02 (Relator: 
Conselheiro Robson Marinho, 2.ª Câmara, 20.03.2007); 800834/632/97 (Relator: Conselheiro Robson Marinho, 
2.ª Câmara, 08.03.2005); 001678-004-03 (Relator: Substituto de Conselheiro Marcos Renato Bottcher, Pleno, 
23.09.2009). 
507 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 88.  
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no âmbito da Administração Pública Federal, não tem aplicação obrigatória 
sobre os processos da competência deste Tribunal de Contas, definida pelo 
artigo 71 da Constituição Federal. 
18. De acordo com a tese discorrida na mencionada decisão, a 
processualística própria de controle externo, que abrange instrumentos como 
exame de contas, denúncia, representação, auditoria e outras formas de 
defesa do interesse público, culmina em decisões de controle externo 
passíveis de recursos especiais, consoante dispõe a Lei nº 8.443/1992, no 
caso deste Tribunal, de modo que, tão-somente por argumentação, ainda que 
esse processo de natureza especial fosse considerado administrativo – 
embora não o seja – contaria com a excepcionalidade decretada pelo artigo 
69 da Lei nº 9.784/1999, segundo o qual ‘os processos administrativos 
específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas 
subsidiariamente os preceitos desta Lei. 
 

Do exposto, prazos de envio de procedimentos sujeitos a exame, pelas Cortes de 

Contas, existem, ainda que nem sempre observados pelos gestores e demais responsáveis 

jurisdicionados. Contudo, ainda que o ideal fosse análise dos processos instaurados no menor 

tempo possível, não há pensar em fixar prazo de avaliação e de julgamento pelas Cortes de 

Contas, excepcionadas as hipóteses previstas em lei, porque a finalização do processo, com a 

ampla defesa e observância do devido processo legal, leva tempo e não depende só de tempo, 

mas da análise dos efeitos dos atos praticados, relações geradas, a boa ou má fé dos 

responsáveis pela prática dos atos inquinados, daí porque impossível mensurá-los a maior ou 

a menor e garantir com tal medida a justiça. 

A missão das Cortes de Contas está longe de ser monótona. Trata-se de tarefa das 

mais arriscadas e palpitantes em um país que se diz emergente, mas que ainda se esforça por 

controlar o destino dado aos recursos do tesouro.  

Ademais, a análise das finanças revela as dificuldades e as soluções escolhidas pela 

Administração em busca do desenvolvimento. Essa, entre outras, a razão pela qual a 

verificação da execução de importante serviço estatal conduz o julgador das Contas ao estudo 

dos problemas de nosso tempo. 

Obrigado a resolver as dificuldades que lhe acarretam as incessantes mutações da 

Administração, o julgador precisa constantemente diversificar seus métodos para adaptá-los 

aos controles que lhe são atribuídos. Precisa o Tribunal de Contas colocar-se à frente de seu 

tempo, antevendo as tentativas ilícitas de malversação de dinheiro público, mobilizando 

instrumentos aptos, entre eles as sanções, a coibir a corrupção que se agrava a cada dia no 

País. 

A respeito da corrupção, destaquem-se as considerações de Sérgio Ferraz:  
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Trata-se da mais deletéria e erosiva conduta que pode ocorrer no seio das 
instituições. Ela desmoraliza a convivência social e corrói os alicerces 
republicanos. Com isso, transforma em hipocrisia a concepção de Estado 
Democrático de Direito. Ou seja, a corrupção é um crime lesa-pátria, no 
qual, com o mesmo peso de reprovação, comparecem dois agentes- corruptor 
e corrupto — e uma vítima — a sociedade. Sua mais requintada e arrasadora 
culminância se dá quando, por efeito da sinistra trama de corruptor e 
corrompido, se corrompe a alma, a inteligência e a escala última de valores 
da sociedade.508 

 

A engatilhar o incremento da eficiência estatal e o combate à especulação e ao 

enriquecimento ilícito, encontram-se os cidadãos que, cada vez mais, procuram as Cortes de 

Contas para exigir a fiscalização intensiva e competente dos fluxos de capital. São, pois, os 

Tribunais de Contas fundamentais à vida moderna.  

Portanto, não há governo democrático sem transparência e licitude de seus atos e 

gastos, não há democracia sem um Tribunal de Contas independente e soberano. 

Em passagem memorável salientou Edgard Camargo Rodrigues:  

 

Não se pretende pairem os Tribunais de Contas acima de quaisquer críticas, 
nem se afirme a excelência do seu funcionamento. Longe disso. Muito há a 
se aperfeiçoar, especialmente quanto aos mecanismos de sua articulação com 
o próprio Poder Legislativo e com o Ministério Público, matéria, esta sim, 
que deverá preocupar o revisor constituinte. 
No mais, fique alerta o cidadão quanto aos que combatem a presença dos 
Tribunais de Contas, porque esses os temem; e, ao temê-los, escondem mais 
do que simples ignorância.509 

 

 

  

                                                 
508 FERRAZ, Sérgio. Corrupção: algumas reflexões. Revista Eletrônica da Reforma do Estado – RERE, 
Salvador, n. 17, mar./maio 2009. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/rere/edicao/17/>. Acesso 
em: 30 jun. 2009. 
509 RODRIGUES, Edgard Camargo. Os inimigos da fiscalização. Folha de São Paulo, São Paulo, 7 jul. 1993.  
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CONCLUSÃO 
 

 

1. Os institutos da prescrição e da decadência conferem, bem ou mal, estabilidade 

nas relações, de sorte que, por força desta característica, inserem-se entre os institutos de 

ordem pública. 

2. Volta-se a prescrição ao encerramento de litígio, de modo que ele não dure 

para sempre. Obsta-se, pois, o questionamento judicial da obrigação, seu fundamento e/ou 

inadimplemento. Pondere-se, entretanto: a prescrição não perdoa nada, não esquece nada, 

apenas evita que o devedor possa ser acionado após muitos anos, pelo titular do direito 

violado ou seus sucessores. Não deixa ele de ser devedor, seja em face de si mesmo, seja em 

face do credor, seja em face da sociedade.   

3. O princípio da segurança jurídica alberga duas vertentes: não só a presunção, 

de que goza a Administração, de que seus atos são legítimos e de que se destinam a proteger 

os respectivos destinatários, como estes, por sua vez, devem nutrir a crença de que se 

encontram protegidos pelos atos da Administração e pela presunção de boa-fé porque 

legítimos merecedores deles. Relação Administração-administrado é, pois, uma relação 

ambivalente. 

4. Para os casos em que Estados e Municípios não possuam norma a respeito de 

prazos para invalidação de atos, pelas respectivas Administrações, duas as situações que se 

apresentam: 

a) nos casos de boa-fé, de ambas as partes, administrador e administrado, aplica-se o 

prazo decadencial de 5 (cinco) anos, regra geral subsidiária extraída das demais normas 

federais e nacionais, uma vez encontrada em bom número de normas de Direito Público. Tal 

prazo pode ser alargado ou reduzido pelo legislador. Nesse caso, impõe-se cautela na hipótese 

de encurtamento de prazo, devida ao necessário tempo não só ao exame, como à eventual 

invalidação e consequente correção do ato impugnado; 

b) nos casos de má-fé, seja da parte do administrador seja da parte do administrado, 

afastado está o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, recomendável adote-se o prazo maior de 

10 (dez) anos, a teor do disposto no artigo 205 do Código Civil, observando-se que tal prazo 

ainda não é o ideal para a concretização do princípio vigente de Direito Público, o da 

segurança jurídica. De fato, por força da própria legislação consagradora do devido processo 

legal, os processos de apuração de atos irregulares e prejudiciais ao erário duram, não raro, 
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muito mais que escassos 10 (dez) anos para chegarem a termo, com apuração das devidas 

responsabilidades.  

5. A Constituição Federal delegou à lei competência para dispor sobre prazos de 

prescrição, apuração e punição dos ilícitos, atribuídos a servidores públicos ou a pessoas 

transitoriamente vinculadas à Administração, mas ressalvou da prescrição as ações de 

ressarcimento dos danos causados ao erário. 

6. Não cabe ao intérprete criar exceções onde o legislador não o fez.  A exceção 

do artigo 37, § 5º, da Constituição é clara: ficam ressalvadas da prescrição as ações de 

ressarcimento ao erário, pouco importando, nesta oportunidade, a intenção do agente. 

7. Vedado é, pois, extrair-se do art. 37, § 5º, entendimento de que se reservariam 

à imprescritibilidade as ações cometidas com má fé. Na verdade, a intenção do agente será 

objeto de avaliação quando da instauração do devido processo legal. 

8. Será a extensão do dano ao erário, a intenção do agente e o proveito 

patrimonial auferido por ele e/ou por terceiros, os elementos com os quais lidarão a 

Administração e o magistrado quando da aplicação do devido processo legal em sua forma 

substancial. Serão eles, ao final, que sopesarão a intensidade dos valores albergados pelo 

ordenamento jurídico e suas consequências para a sociedade. 

9. Não se diga que se pretenda limitar o objetivo visado pelo art. 37, § 5º, da 

Constituição Federal. Em verdade, almeja-se evitar que sejam dados generalidade e rigor 

tamanhos ao dispositivo que, em nome da pretensa defesa do erário, se acabe por restringir 

direitos e garantias individuais, ou mesmo fomentar perseguições políticas em franco 

aviltamento à intenção última do legislador constitucional, que foi a de proteger o interesse 

público e afastar o amesquinhamento dos princípios constitucionais em jogo. 

10. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento não deve servir de escudo à 

omissão da Administração Pública de provocar, com a celeridade devida, a propositura de 

medidas, inclusive de ação específica para a devida reparação do tesouro. Com efeito, os 

liames da ilicitude, por vezes, são tantos e tão sutis que os interesses do Estado, como 

guardião dos direitos fundamentais e do devido processo legal, resultam subjugados por 

razões escusas de seus administradores, em flagrante descompasso constitucional. 

11. Superada a questão da intenção do legislador, é fato que a prescrição serve ao 

princípio da segurança jurídica, quando em defesa de bem maior, a exemplo da estabilidade 

das relações, da boa-fé de terceiros, da moralidade e da proteção do cidadão ante o poder 

estatal. Entretanto, quando a prescrição é colocada como limite temporal à apuração do ilícito 
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e à atribuição de responsabilidades, ela apenas serve de escudo para o agente causador do 

dano, nada trazendo de proveito seja à sociedade, seja à estabilidade e paz sociais.  

12. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento, nesse caso, e à exceção da 

regra geral da prescrição administrativa, vem ao encontro dos princípios da supremacia e 

indisponibilidade do interesse público, e assim há de ser porque em causa não os interesses 

privativos de uma entidade, mas o interesse coletivo, da comunidade. É indiscutível a 

importância que os interesses econômico-financeiros alcançam na escolha das prioridades dos 

gestores públicos, especialmente quando se trata do Brasil, continuamente confrontado com a 

miséria de seu povo. Daí porque o combate firme e exemplar ao mau gestor público deva ser 

amparado pela imprescritibilidade, com fundamento no excepcional interesse público. 

13. Assim, enquanto vigente, o artigo 37, § 5º, da Constituição tem força suficiente 

para invalidar norma editada com finalidade de enfraquecer e submeter a prazos 

prescricionais as ações de cunho reparatório, propostas com a finalidade de compelir o 

responsável à recomposição do tesouro por dano quantificado e identificado. 

14. Se vários órgãos se encontram aptos a tomar atitudes voltadas à reparação do 

erário, por vezes uns não agem na espera dos outros, ou, então, todos ingressam com diversas 

medidas sobrecarregando a máquina administrativa, sem certeza de resultados satisfatórios.  

Assim, a intervenção do Ministério Público, na defesa do patrimônio público, deve se ater a 

casos excepcionais, a exemplo da omissão da Administração na apuração de 

responsabilidades ou em face de flagrante infringência a princípio constitucional, como o da 

moralidade pública. Não cabe ao Ministério Público agir, na defesa do erário, como se 

advogado da Fazenda fosse. Para esses casos, há a Procuradoria da Fazenda ou a Advocacia 

Geral da União. 

15. Prescrição e imprescritibilidade são, pois, exceções reconhecidamente 

necessárias à ordem jurídica e sobejamente motivadas pelo interesse público e segurança 

jurídica que as justificam. Há, assim, que verificar a natureza do valor protegido pela norma e 

averiguar em que medida a referência ao passado entra em colisão com as normas e princípios 

constitucionais albergados no presente. 

16. Nessa linha, a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário não fere a 

segurança jurídica, pelo contrário, consagra-a ao solidificar a proteção constitucional aos de 

boa-fé e, via inversa, ao perseguir, com a espada da justiça, os que de má-fé desmoralizam as 

instituições e a função pública e denigrem o sistema legal.  
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17. A estimular o incremento da eficiência estatal e combate à especulação e 

enriquecimento ilícito, encontram-se os cidadãos, que cada vez mais procuram as Cortes de 

Contas, exigindo fiscalização intensiva e competente das contas governamentais.  

18. E na busca do mínimo esforço e máximo resultado, o administrador público 

conta com as Cortes de Contas que, com seus alertas, ressalvas e recomendações, procuram 

cercear gastos desnecessários que em nada atendem ao interesse público e aviltam o princípio 

da eficiência administrativa. 

19. Em tempo algum os Tribunais de Contas foram tão necessários ao sustentáculo 

do Estado Democrático de Direito. E, para tanto, contam eles com poderosa ferramenta legal: 

a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar federal nº 101/2000), 

destinada à orientação da gestão das finanças públicas, nos três níveis de governo.  

20. Se “controle” é o termo mais empregado na atualidade pelas instituições 

públicas em todas as esferas, também a importância dos Tribunais de Contas vem crescendo 

vertiginosamente, na medida em que o controle não se cinge unicamente à esfera político-

administrativa, mas alcança o mal que aflige o mundo e a sociedade brasileira de maneira 

especial, a improbidade. E, nesta caminhada, importa ressaltar o importante papel pedagógico 

das Cortes de Contas. 

21. É bem verdade que ao Judiciário, por força constitucional (art. 5º, XXXV, da 

CF), compete a apreciação de toda ameaça ou lesão de direito, inclusive no que toca aos atos 

administrativos. Contudo, não há dizer que o Judiciário possa substituir a decisão do 

administrador ou mesmo a do Tribunal de Contas.  

22. Em que pesem algumas características ainda necessitem ser reconhecidas pelo 

sistema normativo para que as Cortes de Contas assumam a plenitude jurisdicional, cabe ao 

sistema corrigir tal deficiência mediante o aperfeiçoamento das competências que lhes foram 

constitucionalmente reservadas. 

23. A independência e autonomia caracterizam as Cortes de Contas e nem poderia 

ser de outra forma, em face da competência jurisdicional de controle e fiscalização que lhes 

reserva a Constituição Federal. Auxiliando os demais Poderes, não só o Legislativo, como se 

costuma equivocadamente assinalar, o Tribunal de Contas desempenha papel de colaborador, 

sem submissão hierárquica ou administrativa, de todos os Poderes, nos respectivos 

desempenhos de suas atividades administrativas. 

24. Do exame do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se competir 

ao Tribunal de Contas apreciar os atos de aposentadoria, pensão, reforma e/ou admissão, de 

modo a verificar se foram praticados nos exatos termos da lei. Trata-se do exercício da função 
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de controle, de índole administrativa. Em que pese entendam alguns que ao utilizar o verbo 

“apreciar” (incisos I e III) o legislador constitucional quis diferenciar outra atribuição do 

Tribunal que seria a de julgar, expressamente mencionada no inciso II, sustenta-se a tese de 

que ao se referir aos atos de registro como sujeitos “à apreciação da legalidade”, quis o 

legislador ir mais além da mera apreciação técnica prevista no inciso I, para igualmente, como 

o fez no inciso II, submeter a matéria a julgamento. 

25. O procedimento sujeito a registro envolve atos compostos, não complexos; 

portanto, desde a emanação do ato, seja de aposentadoria, seja de admissão, pensão ou 

reforma, pela Administração competente, implementam-se todos os seus  efeitos, inclusive 

com a alteração significativa do patrimônio do beneficiário. A partir daí deposita-se, 

inquestionavelmente, a confiança do administrado no agir do gestor público. 

26. O Supremo Tribunal Federal reconhece efeitos do ato administrativo concessor 

do benefício a partir da respectiva publicação.510 Logo, necessário reconheça-se a ampla 

defesa, sempre e quando restringido direito legítimo, em que pese o disposto no enunciado da 

Súmula Vinculante nº 3, parte final, da Suprema Corte. 

27. Os tribunais, especializados, ou não, devem conviver em harmonia, na busca 

do bem maior: a justiça. O Tribunal de Contas, em especial, encontra-se aparelhado e 

tecnicamente preparado para o exercício do controle e julgamento dos atos que causem lesão 

ao erário, em que pese tal aspecto desagrade a muitos. E, embora se diga não caber a ele a 

edição de atos jurisdicionais típicos, inconcebível imaginar não detenha, ainda que em dose 

diminuta, tal condição. 

28. A jurisdição do Tribunal de Contas consiste nos controles contábil, 

orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial, na verificação das contas e apreciação da 

legalidade da despesa. Neste sentido, ao Poder Judiciário, quando provocado, caberá apreciar 

os aspectos formais da matéria e se houve lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, XXXV, da 

CF), sendo-lhe vedado substituir as Cortes de Contas no tocante à peculiar função. 

29. A existência de Cortes Especiais (eleitoral, trabalhista etc.), e os foros 

privativos (art. 52 da CF, arts. 95 e 100 do Código de Processo Civil), não põem em cheque a 

unicidade da jurisdição. Tampouco as atribuições de controle e julgamento consagradas pela 

Constituição Federal (arts. 52, I e II, e 71) ao Congresso Nacional e Tribunais de Contas o 

fazem. Todos se conformam, sem exceção, a um planejamento judiciário e político, ditado 

pela necessidade de bem servir. 

                                                 
510 MS 26.085-DF; MS 25.963-DF; MS 22.357; MS 24.448. 
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30. A Corte de Contas possui como função maior o controle e fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária operacional e patrimonial, jurisdição especializada com 

funções definidas na Constituição Federal. E, embora as decisões das Cortes de Contas 

possam ser questionadas pelo Judiciário, necessariamente não serão todas e a qualquer tempo, 

mas aquelas que eventualmente possam provocar lesão ou ameaça a direito legítimo (art. 5º 

XXXV, CF). Deve-se, pois, evitar, em nome da chamada “unicidade de jurisdição”, mera 

substituição de decisões de magistrados, em flagrante rivalidade política de instituições, diga-

se histórica, de valor menor, em infringência à repartição de funções e competências 

constitucionalmente asseguradas. Ter-se-ia, então, alcançado o verdadeiro equilíbrio entre a 

técnica e a política, entre funções, competências, e poderes, ter-se-ia, aberto, enfim, a senda 

pela qual as Cortes de Contas finalmente figurariam na órbita do Poder Judiciário 

31. Somente haverá ressarcimento ao erário, decorrente da tomada de contas 

quando: a) as contas forem julgadas definitivamente irregulares, b) comprovado o prejuízo ao 

erário e o proveito pessoal do agente, e c) houver nexo de causalidade entre este prejuízo e os 

atos de gestão condenados. 

32. Os sucessores do agente responsável não são alvo do processo de tomada de 

contas, não são alvo de punição, portanto não se consorciam com os ônus políticos ou sanções 

advindos da rejeição das contas. Os sucessores apenas são atingidos — por força da 

Constituição Federal, artigo 5º, XLV, do artigo 8º da Lei federal nº 8.429/92 e do artigo 568 

do Código de Processo Civil —, pela determinação da reparação do dano e apenas e tão 

somente na medida do patrimônio do gestor falecido que lhes foi transferido. Não havendo 

patrimônio transferido, não há falar em responsabilização dos sucessores do gestor falecido. 

33. Revestir-se a decisão condenatória do Tribunal de Contas de natureza 

extrajudicial, com fundamento no sistema legal pátrio atual, contribui para o enfraquecimento 

da própria instituição. Propõe-se, pois, como ideal, reforma constitucional de modo a se 

atribuir eficácia judicial ao título executivo formado a partir das decisões das Cortes de 

Contas. Assim evitar-se-á reabertura de discussão de matérias, em processo de execução 

judicial, já sobejamente discutidas e amplamente defendidas no processo de tomada de contas, 

manobra que muito contribui para a delonga tanto do efetivo ressarcimento ao erário quanto 

da exemplar punição dos respectivos responsáveis. 

34. Os processos formados nos Tribunais de Contas possuem peculiaridades e cada 

qual demandará, in concreto, um tempo de duração. De outra parte, ainda que a celeridade 

seja meta perseguida, o devido processo legal deve ser observado não só no tocante ao 

aspecto formal como também ao substancial dos atos procedimentais. 
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35. O tempo para se decidir deve ser regulado pela razoabilidade, ou seja, pela 

medição concreta dos interesses públicos (e não políticos) envolvidos. 

36. Assim, é de cautela não se atribuam prazos únicos à atuação das Cortes de 

Contas porque cada procedimento submetido à análise da Corte demanda ponderação 

específica, colheita de provas, muitas vezes ocultas pelo próprio agente público, ou mesmo 

oferecidas com vícios de forma e de conteúdo sujeitos a contínuas retificações pelos órgãos 

técnicos, tudo a dificultar o andamento célere do processo e sua perfeita instrução e 

julgamento, como deve ser do desejo de todos os Tribunais e da sociedade brasileira.  

37. Regra geral, existem prazos de envio de procedimentos sujeitos a exame, pelas 

Cortes de Contas, embora nem sempre observados pelos gestores e demais responsáveis 

jurisdicionados. Contudo, ainda que o ideal fosse análise dos processos instaurados no menor 

tempo possível, não há pensar em fixar prazo de avaliação e de julgamento pelas mencionadas 

Cortes, excepcionadas as hipóteses previstas em lei, porque a finalização do processo, com a 

ampla defesa e observância do devido processo legal, leva tempo e não depende só de tempo, 

mas da análise dos efeitos dos atos praticados, relações geradas, a boa ou má-fé dos 

responsáveis pela prática dos atos inquinados, daí porque impossível mensurá-los, a maior ou 

a menor, e garantir com tal medida a justiça. 

38. Zelar pelas finanças públicas é cuidar da economia, tutelar o que é de todos, é 

controlar o dinheiro social. Sem dúvida, missão de fôlego. A solução estará na análise caso a 

caso dos atos praticados pelo administrador público. Em razão deste controle, sob a égide dos 

princípios constitucionais, ergue-se, em importância, o procedimento de tomada de contas.  

39. O Tribunal de Contas é, em síntese, órgão público de controle externo, 

investido de poder jurisdicional, próprio e privativo, em todo o território nacional, sobre 

matérias do seu rol de atribuições, detidamente explicitadas.  

40. Hoje, não mais se opera somente a coleta de dados, números, balanços, mas, 

também a avaliação dos resultados da ação governamental a indicar rumos ao novo milênio. 

Os Tribunais de Contas devem conscientizar-se de que são instrumentos constitucionais a 

serviço da busca da verdade substancial, da probidade e do Estado Democrático de Direito.  

41. Para tanto, propõe-se a elaboração de um Código de Contas, de modo que 

princípios, prazos e procedimentos peculiares às Cortes de Contas possam ser uniformizados e 

sedimentados em nível nacional. Dessa forma, assegurada estaria, aos jurisdicionados das 

diferentes unidades da federação e respectivos defensores, amplo conhecimento dos processos 

e respectivas consequências, iniciativa que muito contribuiria para tornar céleres os trâmites 



253 
 

processuais, e investigatórios, e transparente o pleno exercício da função jurisdicional dos 

Tribunais de Contas. 

42. A desqualificação do Tribunal de Contas como instituição não só do ontem, 

não só do hoje, mas do amanhã, é uma das armas de que se vale o agente público ímprobo 

para, apartando o controle, a transparência e a economicidade da gestão pública, fomentar 

algo mais nefasto à sociedade: a perda da confiança nos governantes e nas instituições. É de 

Ives Gandra da Silva Martins a frase: “A democracia brasileira depende da atuação dos 

Tribunais de Contas.” 

43. Os Tribunais de Contas não são perfeitos, afinal são construídos por homens. 

Contudo, a imperfeição é passível de ajuste, correção, aperfeiçoamento e reconstrução. Tal 

não se dá com a corrupção que, ao adentrar em todas as casas, em todas as instituições, em 

todas as vidas, carrega em si mal muito maior e de difícil reparação: a lesão de alma e a 

descrença no amanhã. 
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