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RESUMO  

 

No Estado Democrático de Direito os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

corolários do devido processo legal, adquirem papel fundamental como instrumentalizadores 

dos direitos e garantias fundamentais.  Em um cenário de valorização da força normativa da 

Constituição, os mecanismos de controle e fiscalização da Administração Pública ganham 

ainda maior relevância, atuando na guarda dos princípios da moralidade, impessoalidade, 

publicidade, legalidade e eficiência na gestão da coisa  pública. Neste contexto o  papel dos 

Tribunais de Contas é valorizado. Tais órgãos devem atuar de forma efetiva,  transparente e 

consentânea com os direitos fundamentais. Para tanto devem, em seus procedimentos, 

observar o contraditório e ampla defesa. O presente estudo visa analisar a aplicação dos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório na atuação do Tribunal de 

Contas da União, à luz da Súmula Vinculante nº 3 do Supremo Tribunal Federal - STF. A 

metodologia  utilizada foi baseada em análise documental; revisão bibliográfica: foram 

recolhidas, analisadas e interpretadas as contribuições teóricas já existentes relacionadas ao 

tema escolhido,;e ainda utilizado estudo de caso no Tribunal de Contas da União. Conclui-se 

que o TCUobservando a aplicação dos princípios do contratditório e ampla defesa. 

 

Palavras-chave: principios Constitucionais. Processo Administrativo. Contraditório. Ampla 

Defesa. 
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ABSTRACT  

In a democratic state, the principles of contradictory and full defense, consequences of the 

legal process, acquires a fundamental role as a way to preserve basic rights and guarantees. In 

a recovery of normative aspect of the Constitution scenario, the mechanisms of Public 

Administration control and investigation take a greater importance, acting in favor of the 

principles of morality, impersonality, publicity, legality and efficiency in public 

management. In this context the role of Court of Accout turns more valuable. Such institution  

should work in an effective and  transparent way, and also, according to the fundamental 

rights. In order to do that its procedures should observe contradictory and full defense 

aspects. This study has as main purpose to analyze the application of legal defense and 

contradictory constitutional principles of the Court of Account working manner based on 

Federal Supreme Court act number 3. The methodology used was based on documental and 

bibliographic analysis where were collected, analyzed and interpreted the existing theoretical 

contributions related to chosen theme. A case study within Federal Court of Account was 

also developed. The research concluded that Federal Court of Account has applied the 

principles of contradictory and full defense in its decisions. 

  

Keywords: Constitutional principle, administrative process, contradictory, full defense.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um enfoque pós-positivista do Direito, passa-se, cada vez mais, a valorizar 

princípios e garantias fundamentais. Os princípios constitucionais que regem a Administração 

Pública passam por um processo de valorização e densificação normativa. Nesta evolução, os 

Tribunais de Contas adquirem papel fundamental.  

Neste contexto, há que se ressaltar a importância da atuação dos órgãos de controle 

externo na relação Estado e sociedade, como forma de contribuição para a garantia de um 

regime democrático construído a partir de uma sociedade organizada na qual os direitos e as 

liberdades individuais sejam respeitados. 

Ao se buscar maior eficácia aos direitos fundamentais, passa-se a valorizar, ainda 

mais, princípios constitucionais de natureza procedimental, como o devido processo legal, o 

contraditório e a ampla defesa. Assim, tais princípios funcionam como vetores de garantia ao 

exercício dos  demais direitos, sendo essenciais ao Estado Democrático de Direito. Neste 

cenário, contraditório e ampla defesa passam a ser inerentes, também, aos processos 

administrativos.  

À medida em que  crescem as atividades do Estado, aumenta a necessidade de controle 

dos atos praticados pela Administração Pública. A exigência constitucional de que os atos 

praticados pelo Estado sejam controlados por meio interno ou externo é inerente  ao próprio 

Estado Democrático de Direito, sendo  instrumento para a melhoria dos serviços prestados 

pelo Estado derivando assim, uma garantia fundamental aos cidadãos . 

A democracia moderna tem se utilizado de vários tipos de controle seja ele político, 

judicial, administrativo, de mérito, de legalidade,  para fiscalizar a atividade administrativa do 

Estado. A partir dessa perspectiva, o estudo do controle da Administração Pública passara a 

ser na atualidade considerado um dos principais focos de atenção do Direito Administrativo.  

As atividades de cunho administrativo no setor público ganham importância cada vez 

maior para a sociedade. Tais atividades influenciam substancialmente a relação entre os 

cidadãos e o administrador público na busca de uma melhor performance do Estado para 

com os cidadãos e no aperfeiçoamento das instituições públicas. Assim, adquire maior 
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relevância  o estudo dos órgãos de controle e fiscalização das atividades estatais, bem como  

da relação destes com os cidadãos.   

Levando-se em conta a necessidade de se lidar com estes fatores, o estudo da 

formação da justiça administrativa no Brasil é um instrumento de valor imprescindível à 

administração pública, permitindo que se evitem impactos negativos, que se busquem ações 

positivas referentes a relação administradores e administrados e que estas ações sejam 

efetivadas com a devida transparência. 

O objetivo geral do presente estudo é analisar a aplicação dos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório na atuação do Tribunal de Contas da 

União, à luz da Súmula Vinculante nº 3 do STF. 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. ‘ 

Os objetivos específicos dessa pesquisa são a análise da atuação do TCU a luz da 

Súmula vinculante no.3 do STF, a verificação dos procedimentos perante as autoridades 

administrativas e o alcance da proteção judicial. 

Com a edição da referida Súmula, em 2007, o Tribunal de Contas da União (TCU) se 

deparou com dificuldades operacionais para prosseguir na sua atuação de controle externo, 

mediante abertura de um procedimento administrativo a cada pessoa sujeita aos efeitos de sua 

decisões, especialmente as que dizem respeito as questões de alcance geral.  

Neste contexto, o TCU passou a interpretar a referida súmula de modo que as 

autoridades administrativas fiscalizadas – e não a  Cortes de Contas –fossem as responsáveis 

por facultar a ampla defesa e o contraditório aos interessados.  

No entanto, dessa exegese, alguns questionamentos surgem como questões-problema 

para o presente estudo, tais como: 1- Atenderia essa exegese à plenitude da ampla defesa e do 

contraditório, na medida em que a autoridade administrativa estaria hierarquicamente 

subordinada ao entendimento fixado previamente pela corte de contas? 2- Qual é exatamente 

o alcance dos poderes congnitivo e decisório destas autoridades administrativas em um 

procedimento administrativo aberto em favor dos interessados? 3- É realmente possível 

delegar a uma autoridade administrativa  a abertura de um procedimento para assegurar ampla 

defesa e contraditório àqueles que forem atingidos por decisão dos Tribunais de Contas? 4- 

Haveria algum diferencial  em relação à natureza individual ou geral das decisões das Cortes 
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de Contas, ou quanto às decisões atingirem ou não a esfera privada dos agentes públicos ou de 

terceiros à Administração ? Como o Tribunal de Contas da União atende aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa?  

Tem-se, assim, como objetivos específicos  analise da  atuação doTribunal de Contas 

frente aos pricípios do contraditótio e ampla defesa e o alcance dos  referifos princípios em 

seu âmbito, bem como nos procedimentos perante autoridade administrativa abertos em 

função da Súmula Vinculante nº 3. Visa-se, ainda, debater o alcance da proteção judicial  em 

face da atuação dos Tribunais de Contas.  

Para alcançar os objetivos propostos este estudo é calcado em pesquisa realizada em 

bibliotecas setoriais, em periódicos e em material extraído da internet, utilizando, para tal,  

portais de instituições de ensino superior que divulguem sua produção científica, revistas 

eletrônicas e documentos  do Tribunal de Contas da União.  Foi realizada, ainda, coleta e 

análise da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.  A pesquisa utilizada 

como forma de estudo baseou-se em análise documental e bibliográfica: sendo recolhidas, 

analisadas e interpretadas as contribuições teóricas já existentes relacionadas ao tema 

escolhido.  

O presente estudo encontra-se estruturado em seis seções. A seção primeira é de 

natureza introdutória. A segunda seção  aborda as origens e evolução dos Tribunais de Contas 

no Brasil, notadamente em relação ao tratamento constitucional dado às cortes de contas, 

debatendo atuação e papel do TCU.  

Na seção seguinte  aborda-se os princípios do contraditório e da ampla defesa sob 

enfoque constitucional, além de princípios correlatos, como segurança jurídica e devido 

processo legal.  

A seção quatro   contempla  a Metodologia do Presente estudo, que apresenta uma 

abordagem qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, além de estudo de 

caso.  

A quinta seção analisa a aplicação da Súmula Vinculante 3 pelo TCU à luz dos 

princípios do contraditório, da ampla defesa e de princípios correlatos. É analisada a visão do 

STF sobre o tema. Discute-se os limites cognitivo e decisório do procedimento administrativo 

instaurado em função da Súmula 3. Debate-se a questão do controle judicial das decisões do 

Tribunal de Contas da União. Após uma análise sobre a eficácia das decisões do TCU, debate-

se o cabimento e alcance da proteção jurisdicional em face da atuação dos tribunais de contas. 
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Por fim elabourou-se as conclusões do estudo. 

 

 

 

2 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: EVOLUÇÃO E PAPEL CONSTITUCIONAL 

 

Esta seção traz uma abordagem sobre a origem do TCU, bem como, sua evolução 

histórica, a forma de atuação e seu papel constitucional. 

 

2.1 Origem 

 A origem do Tribunal de Contas da União (TCU) no Brasil remonta ao período 

anterior à independência do país. Em 1680, foram criadas as Juntas das Fazendas das 

Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio de Janeiro, jurisdicionadas a Portugal. Pode-se afirmar 

que sua gênese se deu, efetivamente, na  administração de D. João VI, quando foi instalado o 

Erário Régio, em 1808, e criado o Conselho da Fazenda, que tinha cuja atribuição era  

acompanhar a execução da despesa pública. 

 Nesse aspecto, Coelho (1958, p. 2) afirma que: “o Tribunal de Contas da União teve 

sua gênese no Erário Régio ou Tesouro Real Público, criado pelo então príncipe-regente Dom 

João, mediante alvará de 28 de junho de 1808, em que no seu título VI, traz como a origem do 

Tribunal de Contas no Brasil.” 

 Após a proclamação da Independência do Brasil, em 1822, o Erário Régio foi 

transformado no Tesouro, pela Constituição monárquica de 1824, prevendo-se, então, os 

primeiros orçamentos e balanços gerais. 

 A intenção de se criar um Tribunal de Contas despontou, em 23 de junho de 1826, 

com a iniciativa de Felisberto Caldeira Brandt, Visconde de Barbacena, e de José Inácio 

Borges, que apresentaram um projeto de lei nesse sentido ao Senado do Império. Neste 

contexto, as discussões em torno do tema prolongaram-se até as reformas político-

administrativas sucedidas com a instituição da República, em 15 de novembro de 1889.  
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 Em 7 de novembro de 1890, por iniciativa do então Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, 

o Decreto n.º 966-A criou o Tribunal de Contas da União. A Constituição de 1891, ainda por 

influência de Rui Barbosa, institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas da União, 

inscrevendo-o no seu art. 89: 

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. 

Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presidente da República com 

aprovação do Senado, e somente perderão os seus lugares por sentença.  

 O então ministro da fazenda Inocêncio Serzedelo Correia empenhou-se na criação 

desta entidade, que foi tornada efetiva pelo Decreto 1166, de 17 de dezembro de 1892.  

(Ementa: Dá regulamento para execução da lei 23 de 30 de outubro de 1891, na parte 

referente ao ministério da fazenda). No entanto, a instalação do Tribunal só ocorreu em 17 de 

janeiro de 1893  

 A competência originária do Tribunal foi de exame, revisão e julgamento de toda e 

qualquer operação relacionada com  receita e despesa da União, cuja fiscalização era feita 

pelo sistema de registro prévio. Com o advento da Contituição de 1891 foi conferida ao 

Tribunal competência para liquidar as contas da receita e da despesa, verificando sua 

legalidade antes de apresentadas ao Congresso Nacional. 

 Cabe ressaltar que logo  após sua instalação, porém, o Tribunal de Contas considerou 

ilegal a nomeação, feita pelo Presidente Floriano Peixoto, de um parente do ex-presidente 

Deodoro da Fonseca. Inconformado com a decisão do Tribunal, Floriano Peixoto mandou 

redigir decretos que retiravam do TCU a competência para impugnar despesas consideradas 

ilegais. O Ministro da Fazenda Serzedello Correa, não concordando com a posição do 

Presidente demitiu-se do cargo, expressando-lhe sua posição em carta de 27 de abril de 1893, 

cujo trecho básico é o seguinte: 

Esses decretos anulam o Tribunal, reduzem a simples Ministério da Fazenda, tiram-

lhe toda a independência e autonomia, deturpam os fins da instituição, e permitirão 

ao Governo a prática de todos os abusos e vós o sabeis – é preciso antes de tudo 

legislar para o futuro. Se a função do Tribunal no espírito da Constituição é apenas a 

de liquidar as contas e verificar a sua legalidade depois de feitas, o que eu contesto, 

eu vos declaro que esse tribunal é mais um meio de aumentar o funcionbalismo, de 

avolumar a despesa, sem vantagens para a moralidade da aministração. 

Se, porém, ele é um Tribunal de exação como já o queria Alves Branco e como têm 

a Itália e a França, precisamos resignarmo-nos a não gastar o que foi autorizado em 

lei e gastar sempre bem, pois para os casos urgentes e lei estabelece o recurso. Os 
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governos nobilitam-se, Marechal, obedecendo a essa soberania suprema da lei e só 

dentro dela mantêm-se e são verdadeiramente independentes. 

Pelo que venho de expor, não posso, pois Marechal, concordar e menos referendar 

os decretos a que acima me refiro e por isso rogo vos digneis de conceder-me a 

exoneração do cargo de Ministro da Fazenda, indicando-me sucessor”. Tenente-

Coronel Innocêncio Serzedello Corrêa (TCU, 2011). 

A partir de então, todas as Constituições brasileiras (1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 

1988) passaram a dispor sobre o Tribunal de Contas. 

 

2.2 Evolução 

 A Constituição de 1934, trouxe algumas atribuições como: proceder ao 

acompanhamento da execução orçamentária, registrar previamente as despesas e os contratos, 

julgar as contas dos responsáveis por bens e dinheiro públicos, assim como apresentar parecer 

prévio sobre as contas do Presidente da Replública para posterior encaminhamento à Câmara 

dos Deputados. Já a carta de 1937 retirou o parecer prévio sobre as contas presidenciais e 

manteve as demais atribuições.  

 A Constituição de 1946 acresceu um novo encargo às competências da Corte de 

Contas: julgar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. 

 A Constituição de 1967, ratificada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969, retirou 

do Tribunal o exame e o julgamento prévio dos atos e dos contratos geradores de despesas, 

sem prejuízo da competência para apontar falhas e irregularidades que, se não sanadas, 

seriam, então, objeto de representação ao Congresso Nacional. 

 Eliminou-se, também, o julgamento da legalidade de concessões de aposentadorias, 

reformas e pensões, ficando a cargo do Tribunal, tão-somente, a apreciação da legalidade para 

fins de registro. O processo de fiscalização financeira e orçamentária passou por completa 

reforma nessa etapa. Como inovação, deu-se incumbência ao Tribunal para o exercício de 

auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das unidades dos três poderes da União, 

instituindo, desde então, os sistemas de controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com 

auxilio da Corte de Contas, e de controle interno, este exercido pelo Poder Executivo e 

destinado a criar condições para um controle externo eficaz. 
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 A atual Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, em 

seu artigo 70 atribuiu ao Congresso Nacional o exercício da 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União 

e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 

de cada Poder.  

 O Controle Externo encontra-se a cargo do Congresso Nacional, que o exerce com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União. Segundo OISC/CPLP (2005, p. 11):  

A expressão “auxílio” não implica submissão hierárquica ou administrativa do 

Tribunal ao Poder Legislativo. Significa, sim, colaboração funcional. Aliás, o 

Tribunal não está subordinado a nenhum outro Poder. Situa-se ao lado deles, em 

posição eqüidistante, pois aos três Poderes ele fiscaliza. 

 Neste contexto, o Poder Legislativo exerce o controle político da gestão financeira 

pública e, encontra-se, paralelamente, atuando em seu auxílio, o controle técnico, a cargo do 

Tribunal de Contas da União. 

Há que se observar que o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União 

representam instâncias distintas, compartilhando, não necessariamente com as 

mesmas funções, as atividades de Controle Externo das contas públicas. Suas 

atribuições são inconfundíveis, embora se harmonizem no objetivo maior, que é 

resguardar a moralidade administrativa, a probidade na gestão oficial e a 

regularidade na guarda e aplicação dos bens, valores e dinheiros públicos 

(OISC/CPLP, 2005, p. 12). 

 Conforme observado pelo ministro de nossa Suprema Corte (Min. Celso de Mello, 

ADIn 215/MC, STF): 

Com a superveniência da nova Constituição, ampliou-se, de modo extremamente 

significativo, a esfera de competência dos Tribunais de Contas, os quais foram 

investidos de poderes mais amplos, em decorrência de uma consciente opção 

política feita pelo legislador constituinte, a revelar a inquestionável essencialidade 

dessa instituição surgida nos albores da República.   

 Maranhão (1990, p. 99) possui posicionamento que vai ao encontro à observação do 

Min. Celso de Mello:  

Na verdade, o Tribunal de Contas é um órgão independente, em relação aos três 

Poderes, mas de relevante contribuição, auxiliando-os no desempenho de suas 

atividades de governo, ou em suas específicas atribuições constitucionais e legais. 

(...) O Tribunal é órgão que, funcionalmente, auxilia os três Poderes, porém, sem 

subordinação hierárquica ou administrativa a quaisquer deles. O contrário seria 

confundir e negar a sua natureza e destinação de órgão autônomo. (...) São os 

Tribunais de Contas, assim, órgãos situados entre os Poderes e de cooperação 

funcional com eles, impondo-se, todavia, que mantenham independência como 
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órgão e função.  

 Ressalte-se que o modelo constitucional previsto para o Tribunal de Contas da União 

aplica-se, pelo princípio da simetria, aos Estados. Ressalte-se, ainda, que a Constituição 

Federal de 1988 não permite a criação de Tribunais de Contas Municipais, com a ressalva de 

ter mantido os dois anteriormente criados, nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro.  

2.3 Atuação e papel constitucional 

A fiscalização e revisão de qualquer atividade desenvolvida pelo Estado  resulta em 

um controle, que é inerente ao processo de administrar e ao próprio Estado de Direito. A 

teoria da separação dos poderes permitiu que todos os poderes saíssem das mãos do 

Governante para então serem divididos em funções do Estado, quais sejam: executiva, 

legislativa e judicante. Para o equilíbrio entre as funções, nenhum poder do Estado deve 

assumir atribuições  que não possam ser, de alguma maneira, controladas por outro poder. 

Neste sentido, os poderes da União, Estado e Municípios são independentes e harmônicos 

entre si (BRASIL, 1988).  

Nesta busca pelo equilíbrio os Tribunais de Contas podem atuar como fiel da balança, 

evitando que os Poderes sejam exercidos de forma desmedida e em desconformidade com os 

princípios constitucionais.  

 Segundo Dantas (2006, p. 24):  

A adoção do princípio da separação de poderes trouxe uma nova dimensão ao 

conceito de fiscalização  financeira e contábil da Administração, bem assim que, 

necessariamente, deve existir uma atividade de controle entre o Legislativo  e o 

Executivo ou a Administração Pública, atividade essa costumeiramente reforçada 

com a presença de um órgão de contas ou de controle externo. Essa visão de 

controle externo foi desenvolvida a partir  de dois modelos de controle de gastos 

públicos, o jurisdicional  francês, onde situa o nascimento do Tribunal de Contas, e o 

modelo britânico, onde se tem origem o modelo e auditorias gerais. 

Além do controle jurisdicional previsto no art. 5º, a CRFB/88 prevê no art. 71 o 

controle  exercido pelo Tribunal de Contas da União sobre os gastos públicos. O tribunal de 

Contas é o órgão responsável pelo controle externo sobre a fiscalização da atividade 

administrativa e sua principal função é a elaboração de informes dirigidos ao parlamento, ao 

Ministério Público ou aos próprios órgãos fiscalizados para adoção de medidas cabíveis. 

Considerado como órgão auxiliar ao Poder Legislativo, segue normas pertinentes ao processo 

administrativo . 
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O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 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 da CF. 

Campelo (2003) ressalta que há dois modelos básicos de Cortes de Contas. O 

primeiro, e mais antigo, é o Corte de Contas, comum na Europa Ocidental, em países onde é 

forte a influência ibérica e adotado pela Comunidade Econômica Européia para controlar as 

finanças comunitárias. Suas características são a composição colegiada, a maior autonomia 

funcional em relação ao Parlamento, o poder decisório sobre o resultado de seus trabalhos, a 

força coercitiva de suas decisões e, em alguns países, a natureza jurisdicional. 

O segundo modelo é o de Controladoria ou Auditoria-Geral, típico dos países anglo-

saxões e da Europa Oriental e Setentrional. Em linhas gerais, tal órgão não possui poder 

decisório ou sancionador, é dirigido por uma única pessoa e tem estreita vinculação funcional 

ao Parlamento, ao qual cabe deliberar sobre os resultados dos trabalhos de controle. O Brasil, 

em razão da forte influência ibérica em sua formação e do prestígio que os meios intelectuais 

franceses desfrutavam no século XIX, tendeu a adotar o modelo de corte de contas desde a 

Independência, em 1822.  

Rezende (2008) ressalta que a Constituição ao consagrar a autonomia funcional do 

Tribunal de Contas, atribuindo-lhe competências próprias e prerrogativas a seus membros, 

não mitigou o princípio da separação dos poderes, nem criou um quarto Poder, mas tão 

somente “criou” um órgão independente, desvinculado dos demais Poderes, composto por 

corpo técnico extremamente especializado e uma imensa estrutura voltada para fiscalizar e 

auxiliar todos os poderes da federação, e ainda, a comunidade.  

Desse modo, como salienta Rezende (2008), a Constituição Federal, para evitar os 

arbítrios e desrespeito aos direitos fundamentais e com a finalidade de garantir a perpetuidade 

do Estado Democrático de Direito, previu a existência dos três Poderes do Estado, 

independentes e harmônicos entre si, bem como das instituições - independentes e autônomas 

- do Tribunal de Contas e do Ministério Público (art. 127 a 130).  

O poder conferido ao Tribunal  de Contas para controlar não apenas o cumprimento da 

lei – legalidade, mas a observância da Constituição – legitimidade resulta, inclusive, na 

prerrogativa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal aos Tribunais de Contas para exame 
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de constitucionalidade das leis e dos atos sujeitos a fiscalização, declarada através da Súmula 

347.  

Neste momento, em que é conferido aos órgãos de controle externo o dever de 

verificar não somente a legalidade, mas a plena conformidade do  ato ou atividade 

administrativa ao ordenamento jurídico, é conferida ao Tribunal de Contas, ainda que 

implicitamente, a competência para impugnar ato que viole a Constituição Federal. Podemos 

extrair que a existência de órgãos de controle externo nos regimes democráticos assume a 

função essencial de informar à sociedade como são geridos os recursos financeiros e o 

patrimônio público. Acrescente-se a essa assertiva o fato da Constituição Federal de 1988 ter 

atribuído ao Tribunal de Contas uma gama de competências relacionadas ao controle externo, 

como jamais ocorrera em sede de outras cartas, demonstrando o caráter relevante do controle 

diante da nova concepção de Estado Democrático de Direito.  

Há, contudo, diferença entre o pronunciamento do Tribunal de Contas e do Poder 

Judiciário sobre a inconstitucionalidade de leis e atos do poder público. Neste sentido, Darcie 

(2006) ressalta que à Justiça, o Texto Maior atribui competência para declarar, em controle 

concentrado ou difuso, a inconstitucionalidade de tais atos. No caso do Tribunal, fala-se em 

apreciação meramente incidental, e que não se corporifica em uma declaração com efeitos 

erga omnes, mas em um mandamento ao “jurisdicionado” para que não aplique a lei 

inconstitucional. 

Apesar de os ministros ou conselheiros que compõem as Cortes  de Contas gozarem 

das garantias e prerrogativas dos magistrados, os seus atos tem natureza administrativa em 

razão de dois fatores: Os tribunais de Contas não integram o Poder Judiciário e as decisões 

proferidas pelas Cortes de Contas são regidas pelas normas de Direito Administrativo e 

Constitucional. 

Saliente-se, contudo, que o relevante papel fiscalizador e de controle do Tribunal de 

Contas não o torna imune a, igualmente, ser fiscalizado. Neste sentido entendeu o STF na 

ADIN 2597: “Nada impede que o Poder Legislativo, exercitando o controle externo, aprecie 

as contas daquele que, no particular, situa-se como órgão auxiliar.”  

Barros Filho (2011) ressalta a total ausência de laço de subordinação entre os 

Tribunais de Contas e o Poder Legislativo (Congresso e Assembléias). Lembra o autor que a 
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expressão “auxiliar”, comumente  empregada, significa tão-somente uma relação de 

colaboração, de cunho finalístico. É tarefa do Congresso a fiscalização da atuação dos entes 

públicos e nesse mister deve se servir do instrumental técnico do TCU. Não há, por outro 

lado, nenhuma relação de  dependência funcional, restando intacta sua plena autonomia. 

Brito (2002, p. 181) destaca a essencialidade do papel institucional das Cortes de 

Contas e seu caráter de autonomia: 

De uma parte, não é o Tribunal de Contas da União um aparelho que se acantone na 

intimidade estrutural do Congresso Nacional. De outra banda, não opera essa mesma 

Corte de Contas como órgão meramente auxiliar do Congresso Nacional. Sua 

atuação jurídica se dá a latere do Congresso, junto dele, mas não do lado de dentro. 

Quando se trata de Tribunal de Contas, a Administração Pública constitui parte na 

relação apreciada, por isso se diz que a função é parcial, dada a impossibilidade de se 

constituir parte e juiz simultaneamente. Entende a melhor doutrina que tem a decisão caráter 

provisório, portanto, podendo sempre ser apreciada pelo Poder Judiciário, em consonância 

com o art. 5º, XXXV, quando houver lesão ou ameaça de lesão a direito. Se utilizada a 

expressão coisa julgada para designar alguma decisão do Tribunal de Contas, entenda-se que 

a decisão apenas se tornou "irretratável pela própria Administração”. Assim, pode-se dizer 

que apenas por metonímia é que os Tribunais de Contas são chamados de “tribunais”. 

O Tribunal de Contas da União é órgão de controle externo, cuja função institucional é 

de fiscalizador da Administração, com atribuição para apenar o gestor faltoso. Suas decisões 

devem ter eficácia, podendo ser questionadas pelo administrador junto ao poder judiciário, 

mas o administrador não pode ignorá-las. 

O Tribunal de Contas pertence à categoria, segundo a consagrada classificação de 

Meirelles (2004), de órgão independente, a saber: não se vinculando  a nenhum tipo de 

hierarquia ou subordinação, gozando de completa autonomia administrativa e financeira. Para 

o autor, são órgãos que detêm e exercem precipuamente as funções políticas judiciais e quase 

judiciais outorgadas diretamente pela Constituição, para serem desempenhadas pessoalmente 

por seus membros, segundo normas especiais e regimentais. 

Assim, como bem salientou Darcie (2006), pode-se dizer que o Tribunal de Contas é 

órgão constitucional, autônomo e exercente de função fundamental no Estado moderno, que é 

o controle da gestão pública. Trata-se de controle diametralmente diverso daquele exercido 
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pelo Poder Judiciário, muito embora, em alguns casos, ambos possam atingir os mesmos 

resultados. A principal disparidade é o modo de atuação: a Corte de Contas atua de ofício, ao 

passo que o Poder Judiciário o faz somente mediante provocação. 

Procura-se deixar claro que os Tribunais de Contas não são órgãos judiciais, mas não 

são simplesmente órgãos administrativos, possuindo, assim, uma natureza singular, própria. 

Seriam, assim, órgãos sui generis: 

O processos instaurados pelos Tribunais de Contas têm sua própria ontologia. São 

processos de contas, e não processos parlamentares, nem judiciais, nem 

administrativos. Que não sejam processos parlamentares nem judiciais, já ficou 

anotado e até justificado  Que também não sejam processos administrativos, basta 

evidenciar que as Instituições de Contas não julgam da própria atividade externa 

corporis (quem assim procede são os órgãos administrativos), mas da atividade de 

outros órgãos, outros agentes públicos, outras pessoas, enfim. Sua atuação é 

conseqüência de uma precedente atuação (a administrativa), e não um proceder 

originário. E seu operar institucional não é propriamente um tirar competências da 

lei para agir, mas ver se quem tirou competências da lei para agir estava autorizado a 

fazê-lo e em que medida (BRITO, 2002, p. 186).  

 Conforme destacado por Pedro Lenza (2009), embora o art, 73 da CF comente  em 

“jurisdição” do Tribunal de Contas, tal expressão está equivocada. Isto porque o  Tribunal de 

Contas é órgão técnico que emite pareceres, não exercendo jurisdição no sentido próprio da 

palavra, na medida em que inexiste a “definitividade jurisdicional” 

 Ainda de acordo com Lenza (2009), os atos praticados são de natureza meramente 

administrativa, podendo ser atacados ou não pelo Legislativo. O Tribunal de Contas, portanto, 

não integra o Judiciário.  

 No mesmo sentido posiciona-se Silva (2010), para quem as decisões das Cortes de 

Contas não possuem natureza jurisdicional. Para o referido autor, o Tribunal de Contas exerce 

apenas o julgamento técnico das contas, não julgando, pois, pessoas ou dirimindo conflitos de 

interesses. Dessa forma, o Tribunal de Contas é “órgão técnico, não jurisdicional”. 

O  art. 71 traz a competência do Tribunal de Contas da União de:  

 emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 

República;  

 julgar contas dos administrados e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da Administração direta e indireta, inclusive contas daqueles que derem 

causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário 
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público ;  

 apreciar, para fins de registro, a legalidade de atos de admissão de pessoal, a qualquer 

título; realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza contábil, 

financeira e orçamentária;  

 fiscalizar contas nacionais de empresas supranacionais de cujo capital social a União 

participe;  

 fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União; prestar informações de ordem 

contábil, financeira e orçamentária;  

 aplicar as sanções previstas em lei aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa 

ou irregularidade de contas;  

 assinar prazo para que órgão ou entidade em que foi verificada ilegalidade adote as 

providências cabíveis; 

 sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão ao 

Congresso Nacional e;  

 relatar ao Poder competente acerca de irregularidades ou abusos apurados.  

Em suma, conforme Cretella Júnior (2002), as competências dos Tribunais de Contas 

da União, tendo em vista o ordenamento jurídico brasileiro atual, podem ser divididas nas 

funções “fiscalizadora, judicante, sancionadora, consultiva, informativa, corretiva, normativa 

e de auditoria.” 

As prerrogativas atribuídas ao Tribunal de Contas da União têm como objetivo à 

celeridade do exercício da Corte e o caráter imperativo das decisões acerca de débito ou 

multa, a saber: segundo o art. 71, § 2º, o Tribunal de Contas poderá decidir a respeito da 

sustação de contrato, que é de competência do Congresso Nacional, se este não tomar as 

medidas necessárias no prazo de 90 dias. Já o § 3º do mesmo artigo, prevê que as decisões do 

Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa, terão eficácia de título executivo. 

Afirmou-se que é um órgão incumbido de controlar externamente a Administração Pública, 

auxiliar do Poder Legislativo, realiza uma função típica deste poder, qual seja, fiscalizadora, e 

que suas decisões têm cunho técnico-administrativo, portanto, não exerce função judicante, 

apenas julga o Congresso Nacional atipicamente. 

Conforme Citadini (1995), os Tribunais têm hoje uma ampla jurisdição sobre o 

processo de despesa dos entes públicos, estendendo seu campo de julgamento para, além do 
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mero exame  da formalidade legal dos atos administrativos, uma análise ampla, relativa ao 

mérito do dispêndio, de sua economicidade e eficiência. 

Do início período republicano até 1988, o Tribunal de Contas foi investido de novas 

funções. Algumas delas, de forma exclusiva. É o caso, v.g., dos incisos II, III e VIII do art. 

71. Trata-se de competências exercidas exclusivamente pela Corte; o processo que nelas 

culmina tem início e fim na própria Instituição, sem a necessária ingerência de qualquer outra 

para que se o considere perfeito. 

É interessante ressaltar que o aumento da atuação do Tribunal de Contas ocorre não só 

quanto à natureza das matérias, mas também quanto ao seu momento. Se antes o TCU tinha 

atuação eminentemente retrospectiva/repressiva (após a ocorrência de fatos), ele passa, cada 

vez mais, a atuar preventivamente e contemporaneamente. 

Neste ponto, conforme ressalta Di Bacco (2011), a atividade fiscalizatória do Tribunal 

limitava-se a incidir sobre fatos passados, perdendo-se a preciosa oportunidade de neles 

interferir, restando a mera função de julgá-los em comparação a um padrão ideal, nem sempre 

adequado à realidade vivida nos municípios. Para o referido autor, a “inexistência de 

contemporaneidade entre fato e fiscalização acabava por produzir uma atividade fiscalizatória 

de caráter eminentemente punitivo, censurador, em prejuízo da sua função mais importante, 

aquela pedagógica e prevencionista.” (DI BACCO, 2011, p. 8)  

A Lei de Responsabilidade Fiscal muda este quadro. À medida que confirma os 

Tribunais de Contas como órgãos centrais da fiscalização externa dos municípios, realça suas 

funções prevencionistas. Agora, por exemplo, o Tribunal tem a atribuição de vigiar a 

ocorrência de fatos que possam afetar o equilíbrio das contas públicas dos municípios, 

alertando-os antecipadamente sobre eles (art. 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal) (DI  

BACCO
 
, 2011). 

 Coelho (2010) observa que a crescente demanda pela eficiência do Estado, sobretudo 

na esfera dos serviços públicos e em matéria de efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais, tem repercutido na atuação das Cortes de Controle, que começam a despertar 

para a importância da adoção de métodos de fiscalização orientados para resultados, em 

contraponto às tradicionais auditorias de conformidade, limitadas à análise meramente formal 

dos atos de gestão (exame de legalidade). 
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 Ainda segundo Coelho (2010), racionalizar os procedimentos de fiscalização, 

monitorar o cumprimento das decisões e recomendações, investir no marketing institucional e 

priorizar as auditorias de desempenho são bons exemplos dessas práticas que, certamente, 

contribuirão para conferir maior credibilidade ao controle externo exercido pelas Cortes de 

Contas brasileiras e torná-lo, de fato, efetivo.   

A função sancionadora, crucial para inibir irregularidades e garantir ressarcimento de 

prejuízos causados ao Erário, habilita o Tribunal a aplicar penalidades. Entre as mais 

importantes, Campelo (2003, p. 87) assim destaca:  

 Condenação a recolhimento de débito; 

 Aplicação de multa proporcional a débito imputado; 

 Aplicação de multa por ato irregular de gestão, por 

 Descumprimento de determinação do Tribunal ou por obstrução a 

auditoria ou inspeção; 

 Aplicação de multa por infração à Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Afastamento do cargo de dirigente responsável por obstrução a auditoria; 

 Decretação de indisponibilidade de bens por até um ano; 

 Declaração de inabilitação para exercício de funções de confiança por 

cinco a oito anos; 

 Declaração de inidoneidade para contratar com o poder público por até 

cinco anos; e 

 Determinação à Advocacia Geral da União de providências para arresto 

de bens. 

Vige o princípio da independência/incomunicabilidade entre as instâncias. Como 

ressalta Campelo (2003), a imposição dessas sanções não inviabiliza aplicação de outras pelas 

instâncias cível, eleitoral ou penal. Assim, por exemplo, a legislação eleitoral torna 

inelegíveis, por cinco anos, os responsáveis por contas julgadas irregulares. 
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3 PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

 

Esta seção contempla um breve relato sobre direitos e garantias fundamentais, envolve 

na sequencia princípios constitucionais de grande valor, como  o devido processo legal, 

segurrança jurídica, proteção da confiança, da ampla defesa e do contraditório. 

 

3.1 Breves considerações sobre direitos e garantias fundamentais 

 O processo de reconhecimento dos direitos fundamentais ocorreu paulatinamente, com 

a identificação e recepção de direitos, liberdades e deveres individuais, tratados pela doutrina 

como antecedentes dos direitos fundamentais. Desde o seu reconhecimento pelas primeiras 

Constituições, os direitos fundamentais passaram por diversas transformações, tanto no que 

diz com o seu conteúdo, quanto no que concerne à sua titularidade, eficácia e efetivação. 

Sarlet (2004) ressalta algumas características peculiares aos direitos fundamentais. Por 

se  situarem no ápice de todo o ordenamento jurídico possuem natureza supralegal; como 

normas constitucionais, estão submetidos aos limites formais (procedimento agravado) e 

materiais (são cláusulas pétreas); e são, ainda, normas aplicáveis diretamente e que vinculam 

de forma imediata as entidades públicas e privadas. Logo, a conceituação de que são 

fundamentais os direitos reconhecidos pela Constituição é meramente formal, inclusive no 

sistema jurídico brasileiro, possuindo caráter genérico e universal, de modo que as adaptações 

devem ocorrer à luz do direito constitucional positivo. 

 Conforme Araujo e Nunes Junior (2006, p.67), os direitos fundamentais possuem as 

seguintes características: 

 Historicidade: possuem caráter histórico, nascendo com o cristianismo, 

passando por diversas revoluções e chegando aos dias atuais 
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 Universalidade: destinam-se de modo indiscriminado a todos os seres 

humanos 

 Relatividade: os direitos fundamentais não são absolutos 

 Concorrência: podem ser exercidos cumulativamente 

 Irrenunciabilidade: o que pode ocorrer é seu não exercício 

 Inalienabilidade: são indisponíveis 

 Imprescritibilidade: a prescrição só atinge a exigibilidade de direitos 

patrimoniais 

 Ressalte-se que, nos termos do art. 5, § 1º da CF, as normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata.  

 Lenza (2009) afirma que importante consequência da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais é sua eficácia irradiante, seja para o Legislativo ao elaborar a lei, seja para 

Administração Pública ao governar, seja para o Judiciário ao resolver eventuais conflitos.  

Sarmento (2006) ressalta que, com o advento do Estado Social, a concepção de 

direitos fundamentais, até então visualizados numa perspectiva subjetiva pelo então Estado 

Liberal, cuidando-se apenas de identificar quais pretensões o indivíduo poderia exigir do 

Estado em razão de um direito positivado na sua ordem jurídica passou a adotar um novo 

efeito. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais liga-se ao reconhecimento de que tais 

direitos, além de imporem certas prestações aos poderes estatais, consagram também os 

valores mais importantes em uma comunidade política, constituindo as bases da ordem 

jurídica da coletividade. 

Barcellos (2002) ressalta que direitos fundamentais e  dignidade  da pessoa humana 

estão intimamente ligados. Isto é: terá respeitada a sua dignidade o indivíduo cujos direitos 

fundamentais forem observados e realizados, ainda que a dignidade não se esgote neles. 

Barroso (2007) ressalta o processo de constitucionalização do Direito, que repercute 

em relação a um papel de maior destaque em matéria de direitos fundamentais. No tocante à 

Administração Pública, além de igualmente (i) limitar-lhe a discricionariedade e (ii) impor a 

ela deveres de atuação, ainda (iii) fornece fundamento de validade para a prática de atos de 

aplicação direta e imediata da Constituição, independentemente da interposição do legislador 

ordinário. Quanto ao Poder Judiciário, (i) serve de parâmetro para o controle de 

constitucionalidade por ele desempenhado (incidental e por ação direta), bem como (ii) 

condiciona a interpretação de todas as normas do sistema. Por fim, para os particulares, 

estabelece limitações à sua autonomia da vontade, em domínios como a liberdade de contratar 
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ou o uso da propriedade privada, subordinando-a a valores constitucionais e ao respeito a 

direitos fundamentais. 

3.2 A importância do devido processo legal 

O devido processo legal é um direito fundamental do homem consagrado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

Art.8º Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes 

remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam 

reconhecidos pela constituição ou pela lei. 

E ainda na Convenção de São José da Costa Rica, o devido processo legal é 

assegurado no art. 8º: 

Art. 8
o
 – Garantias judiciais  

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter 

civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.  

O Princípio do Devido Processo Legal, surgiu expressamente no Brasil, na 

Constituição Federal de 1988, apesar de estar implícito nas Constituições anteriores.  O 

princípio  está assim disposto no art. 5º, inciso LIV da nossa Carta Magna: 

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: 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal (BRASIL, 1988). 

 A Constituição da República do Brasil assegura a todos os cidadãos “tanto o 

exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário, como o desenvolvimento processual de 

acordo com normas previamente estabelecidas” (PORTANOVA, 2003, p. 145). Esta é a 

garantia enunciada pelo princípio do devido processo legal. 

Este processo encontra-se, em todas as constituições democráticas. “O princípio é tão 

amplo e tão significativo que legitima a jurisdição e se confunde com o próprio Estado de 

Direito. Assim, aplica-se tanto na jurisdição civil e penal, quanto nos procedimentos 

administrativos” (PORTANOVA, 2003, p. 146). 
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Para Nery Junior (1999, p. 34), o devido processo pode ser entendido, em sentido 

genérico, como a proteção ao trinômio vida-liberdade-propriedade. A cláusula do devido 

processo divide-se em duas espécies: o substancial (ou material); e o processual. 

Devido Processo Legal surge,  como meio inerente ao processo, dele se originando 

todos os demais princípios, face o seu caráter mantenedor e garantidor de uma ordem social 

justa. Este princípio faz-se presente em todos os outros de forma implícita e coerente (LEITE, 

2010). 

De acordo com Lucon (1999, p. 2)  

a cláusula genérica do devido processo legal tutela os direitos e as garantias típicas 

ou atípicas que emergem da ordem jurídica, desde que fundadas nas colunas 

democráticas eleitas pela nação e com o fim último de oferecer oportunidades 

efetivas e equilibradas no processo. Aliás, essa salutar atipicidade vem também 

corroborada pelo art. 5
o
, § 2

o
, da Constituição Federal, que estabelece que “os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte. 

E continua: 

por não estar sujeito a conceituações apriorísticas, o devido processo legal revela-se 

na sua aplicação casuística, de acordo com o método de “inclusão” e “exclusão” 

característico do case system norte-americano, cuja projeção já se vê na experiência 

jurisprudencial pátria.Significa verificar in concreto se determinado ato normativo 

ou decisão administrativa ou judicial está em consonância com o devido processo 

legal. 

A atual Constituição Federal promulgada em 05/10/1988, pela primeira vez na história 

constitucional brasileira, previu expressamente, como princípio garantidor das liberdades 

civis, o devido processo legal (due process of law), ao dispor no artigo. 5º, incisos LV e LIV. 

O devido processo legal está classificado como garantia constitucional que engloba 

não só o simples procedimento como traz formas instrumentais adequadas, a fim  de que a 

prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um que é seu, conforme os 

imperativos da ordem jurídica. Envolve, assim, o contraditório, ampla defesa, isonomia 

processual e bilateralidade dos atos procedimentais. 

              Segundo Moraes (2001, p. 121): 

O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto ao 

âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quando no âmbito formal, ao 

assegura-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor e plenitude de 
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defesa (direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção 

ampla de provas, de ser processado e julgado pelo Juiz competente, aos recursos, à 

decisão imutável, à revisão criminal). 

Dallari (2004, p. 17) ressalta ser imperiosa a observação do devido processo legal 

pelos Tribunais de Contas.  Destaca o referido autor: 

Havendo uma acusação formal, uma denúncia ou mesmo um ato rotineiro de 

fiscalização apontando supostas ilegalidades na licitação da qual decorreu a 

contratação ou no próprio contrato firmado, é inegável a potencialidade de uma 

sanção ou de uma lesão ao direito do contratado particular. Ora, havendo uma 

acusação, uma irrogação, uma atribuição de comportamento sancionável, é de rigor 

o oferecimento de oportunidade de ampla defesa com os meios e recursos a ela 

inerentes a quem quer que possa ser atingido pela sanção aplicável.  

 

3.2.1 Segurança jurídica e proteção da confiança  

Há grande necessidade da administração pública dar maior efetividade aos processos 

administrativos como forma de garantir a segurança jurídica da sociedade. Esta  é função 

própria da administração à atividade de gerir interesses da coletividade, realizando em 

concreto os fins desejados pelo Estado. 

Neste ponto, os princípios da segurança jurídica e da proteção  confiança têm a missão 

de assegurar às pessoas a tranquilidade  necessária para conduzir suas vidas sem insegurança, 

sendo eles derivações do Estado de Direito.  

A confiança dos cidadãos é constituinte do Estado de Direito, que é, 

fundamentalmente, estado de confiança. Seria mesmo impensável uma ordem jurídica na qual 

não se confie ou que não viabilize, por meio de seus órgãos estatais, o indispensável estado de 

confiança.  

Conforme ressalta Martins Costa (2004), a confiança é, pois, fator essencial à 

realização da justiça material, mister maior do Estado de Direito. De resto, a exigência de um 

comportamento positivo da Administração Pública na tutela da confiança legítima dos 

cidadãos corre paralela ao crescimento, na consciência social, da extremada relevância da 

conexão entre a ação administrativa e o dever de proteger de maneira positiva os direitos da 

personalidade, constituintes do eixo central dos direitos fundamentais. 

Esse princípio reside no artigo 5º. XXXVI  da Constituição Federal e impede que lei 

possa retroagir para afetar direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Surgiu 
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para limitar  a aplicação do princípio da legalidade administrativa, mas sobretudo trazer um 

equilíbrio na possiblidade de anulação, pela Administração Pública, de atos ilegais que 

tenham gerado benefícios a terceiros de boa-fé. 

 Devemos ressaltar que esse princípio vem sendo observado pela Administração 

Púbica ao lado do princípio da legalidade, da moralidade, dentre outros, com o objetivo de 

trazer isonomia, não foi introduzido em nosso ordenamento jurídico para  perpetuar situações 

ilegais como em situações de flagrante ofensa à lei, mas veio para trazer equilíbrio nas 

decisões  que muitas das vezes, sob o argumento de novas interpretações, anular atos depois 

de  certo lapso de tempo e assim causar consequência jurídica danosa para os destinatários. 

Conforme destacado por Mendes (2003), considera-se, hodiernamente ,que o tema 

tem, entre nós, assento constitucional (princípio do Estado de Direito) e está disciplinado, 

parcialmente, no plano federal, na Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (v.g. art. 2º). Em 

verdade, a segurança jurídica ,como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no 

sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria idéia de justiça 

material. 

Destaca-se no entendimento de Mendes (2003)  a idéia de que a Ciência do Direito, 

mesmo no campo  da relações envolvendo a Administração Pública, tem dado cada vez mais 

realce ao princípio da segurança  jurídica. Conforme a referida  decisão: 

A possibilidade de anulamento foi substituído pelo da impossibilidade de 

anulamento, e homenagem à boa-fé e à segurança jurídica. (...) 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 (MENDES, 2003, p. 43). 

Prestigia-se a proteção da confiança, a boa-fé e a  estabilidade das relações sociais. É 

certo que tais valores não são absolutos, mas servirão de norte para a  atividade do Tribunal 

de Contas, que deverá ponderar os princípios em jogo, preservando, de forma maximizada, os 

direitos fundamentais.  Cite-se, neste ponto, mais um trecho emblemático do voto de Mendes 

(2003): 

Embora do confronto entre o princípio da legalidade da Administração Pública e o 

da segurança jurídica resulte que, fora dos casos de dolo ,culpa etc., o anulamento 

com eficácia ex tunc é sempre inaceitável e o com eficácia ex nunc é admitido 

quando predominante o interesse público no  restabelecimento da ordem jurídica 

ferida, é absolutamente defeso o  anulamento quando se trate de atos administrativos 

que concedam prestações em dinheiro, que se exauram de uma só vez ou que 

apresentem caráter duradouro, como os de índole social, subvenções, pensões ou 
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proventos de aposentadoria. 

 O princípio da segurança jurídica possui um significado de permanência, estabilidade, 

de garantia das situações no tempo. Contudo, tem-se caminhado para uma nova significação, 

por um viés dinâmico, voltado à proteção da confiança. 

 Neste ponto, sem desmerecer a significação da segurança jurídica como estabilidade 

ou fixidez jurídica, Costa (2004) atenta para outra significação para aquele antigo princípio. 

Comentando a decisão acima citada, afirma a autora que esta faz o trânsito do peso mais 

significativo – no arco do princípio da segurança – da legalidade estrita para a proteção da 

confiança, permeando-o com um viés de dinamismo. Traça inter-relações entre a confiança e 

outros princípios, notadamente com os princípios e direitos fundamentais da personalidade 

humana. Indica que, por vezes, a confiança carece de ação (e não de abstenção), sob pena de 

ser afrontado o valor “justiça”. 

Conforme Costa (2004), em dada circunstância, o princípio da segurança jurídica pode 

recobrir o princípio da confiança para escondê-lo nas dobras do manto da legalidade estrita. 

Em conjuntura diversa, poderá significar o dever de afastar ou relativizar, no caso concreto, o 

princípio da estrita legalidade para fazer atuar outros princípios do ordenamento, tais como o 

princípio da boa fé e o do livre desenvolvimento da personalidade. 

O princípio da segurança jurídica recobria (e por vezes escondia) o princípio da 

confiança quando este último era conotado, exclusivamente,pela idéia de estabilidade ou 

permanência,implicando a passividade do Estado frente ao poder de iniciativa do cidadão, isto 

é, a garantia da não intervenção ilegítima ou desastrosa do Poder Público frente à iniciativa 

particular. Mais ainda: a segurança jurídica(e a confiança) confundia-se, nessa acepção, com o 

princípio da estrita legalidade, pois este demarcava, como um rígido muro, os lindes da ação 

estatal (COSTA, 2004). 

A questão da segurança jurídica tem sido encarecida  pelo STF quando se trata de 

procedimentos do TCU, de modo a servir como uma válvula de escape a permitir o 

reavivamento do próprio princípio  do contraditório e ampla defesa. O próprio TCU tem 

seguido esta linha: prestigiar a ampla defesa quando em casos de extenso lapso temporal, 

prestigiando a segurança jurídica. Neste sentido: 

O Tribunal tem entendido que a delonga na instauração da Tomada de Contas 

Especial, bem assim na cobrança de outros elementos comprobatórios da correta 
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utilização dos recursos públicos, queda-se inviabilizada, dificultando sobremaneira o 

exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa perante esta Corte (Acórdão ns. 

1.425/2006, 459/2006, 285/2006, 920/2005, 2.750/2005,1º Câmara). AC-3045-

34/07-1    Sessão: 02/10/07      Classe: II    Relator: Ministro Marcos Bemquerer 

Costa. Tomada e Prestação de Contas. 

3.3 O Princípio da Ampla Defesa 

De acordo com Portanova (2001), o Princípio da Ampla Defesa, traduz a liberdade 

inerente ao indivíduo de, em defesa de seus interesses, alegar fatos e propor provas.  

Para Portanova (2001), a Ampla Defesa não é uma generosidade, mas um interesse 

público. Para além de uma garantia constitucional de qualquer país, o direito de defender-se é 

essencial a todo e qualquer Estado que se pretenda minimamente democrático. 

O Princípio da Ampla Defesa é aplicável em qualquer tipo de processo que envolva o 

poder sancionatório do Estado sobre as pessoas físicas e jurídicas (DI PIETRO
 
, 2003). 

A amplitude  da ampla defesa deve ser compreendida no sentido de apresentação de 

todas as defesas, sejam elas de mérito ou não, em limites espaço-temporais iguais para as 

partes:  

A amplitude da defesa não supõe infinitude de produção da defesa a qualquer tempo, 

porém, que esta se produza pelos meios e elementos totais de alegações e provas no tempo 

processual oportunizado na lei (LEAL, 2001). 

O princípio da ampla defesa é direito constitucionalmente garantido a um espaço 

procedimental visando a construção “de fundamentos obtidos dos argumentos jurídicos 

advindos de liberdades isonômicas exercidas em contraditório na preparação das decisões” 

(LEAL, 2001, p. 171).   

A ampla defesa garantida constitucionalmente relaciona-se diretamente com o 

contraditório, muitas vezes analisados conjuntamente. 

Grinover (1990, p. 130)  entende ser necessário que: 

em cada processo, o juiz estimule e promova um contraditório efetivo e equilibrado, 

cabendo-lhe verificar se a atividade defensiva, no caso concreto, foi adequadamente 

desempenhada, pela utilização de todos os meios necessários para influir sobre 

seuconvencimento. Sob pena de considerar o réu indefeso e o processo 

irremediavelmente viciado. 



32 
 

Analisando o alcance do princípio da ampla defesa em procedimentos administrativos,  

Rocha, 1997, ressalta que este  acopla várias garantias. O interessado tem o direito de 

conhecer o quanto se afirma contra os seus interesses e de ser ouvido, diretamente e/ou com 

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

com o quanto previsto no Direito.  

Sobre as prerrogativas inerentes à ampla defesa, assim se manifesta Rocha (1997, p. 

207): 

Na primeira parte se tem, então, o direito de ser informado de quanto se passa sobre 

a sua situação jurídica, o direito de ser comunicado, eficiente e tempestivamente, 

sobre tudo o que concerne à sua condição no Direito. Para que a defesa possa ser 

preparada com rigor e eficiência, há de receber o interessado todos os elementos e 

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

notificado de tudo quanto sobre a sua situação seja objeto de qualquer processo. 

Assim, não apenas no início, mas no seguimento de todos os atos e fases 

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

cogitados ou tangenciados no processo. Tem o direito de argumentar e arrazoar (ou 

contra-arrazoar), oportuna e tempestivamente (a dizer, antes e depois da 

apresentação de dados sobre a sua situação jurídica cuidada na espécie), sobre o 

quanto contra ele se alega e de ter levado em consideração as suas razões. (...) Para a 

comprovação de seus argumentos e razões, tem ele o direito de produzir provas, na 

forma juridicamente aceita. 

3.4 O Princípio do Contraditório 

O Princípio do Contraditório e ampla defesa é regulado pelo inciso LV do artigo 5º da 

Constituição Federal Brasileira de 1988: "Aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

com meios e recursos a ela inerentes" 

De acordo com Portanova (2001), o Princípio do Contraditório contém o enunciado de 

que todos os atos e termos processuais devem primar pela ciência bilateral das partes, e pela 

possibilidade de tais atos serem contrariados com alegações e provas. 

Greco Filho (1996, p. 90) sintetiza o princípio do contraditório: 

O contraditório se efetiva assegurando-se os seguintes elementos: a) o conhecimento 

da demanda por meio de ato formal de citação; b) a oportunidade, em prazo 

razoável, de se contrariar o pedido inicial; c) a oportunidade de produzir prova e se 

manifestar sobre a prova produzida pelo adversário; d) a oportunidade de estar 

presente a todos os atos processuais orais, fazendo consignar as observações que 

desejar; e) a oportunidade de recorrer da decisão desfavorável.
 

De acordo com Cintra, Grinover, Dinamarco (2008, p. 471):  
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A importância deste princípio, fundamental à justiça, encontra-se “(...) tão 

intimamente ligado ao exercício do poder, sempre influente sobre a esfera jurídica 

das pessoas, que a doutrina moderna, como já dito alhures, o considera inerente à 

própria noção de processo.  

É necessário esclarecer a capacidade que a Constituição confiou ao contraditório, 

como esclarece Portanova (2003, p.163): “Pode-se dizer que o princípio do contraditório 

começa antes da citação e não termina depois da sentença. Ademais, aplica-se mesmo a 

processos não punitivos ou de direitos disponíveis.” 

  Tratando-se de direitos disponíveis, tais como demanda entre maiores, capazes, sem 

relevância para a ordem pública, não deixa de haver o pleno funcionamento do contraditório 

ainda que a contrariedade não se efetive. É o caso do réu em processo civil que, citado em 

pessoa, fica revel (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2008, p. 62). 

 Cavalcanti (2001, p. 1) afirma que o contraditório é a própria exteriorização da ampla 

defesa, “pois a todo ato produzido pela acusação, caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe 

ou de dar-lhe a versão que melhor se apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação 

jurídica diversa da que foi dada pelo autor". 

 Tourinho Filho (2005, p. 58), argumenta para que o contraditório prevaleça: 

Com substância na velha parêmia audiatur et altera pars – a parte contrária deve ser 

ouvida. Traduz a idéia de que a defesa tem o direito de se pronunciar sobre tudo 

quanto for produzido por uma das partes caberá igual direito da outra parte de opor-

se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de dar uma interpretação 

jurídica diversa daquela apresentada pela parte ex adversa. Assim, se o acusador 

requer a juntada de um documento, a parte contrária tem o direito de se manifestar a 

respeito. E vice-versa. Se o defensor tem o direito de produzir provas, a acusação 

também o tem. O texto constitucional quis apenas deixar claro que a defesa não pode 

sofrer restrições que não sejam extensivas à acusação. 

 Em relação, às liminares que aparentemente afastam o contraditório, acertado é o 

entendimento de que este não resta sem aplicação, haja vista além da necessidade de tais 

exceções em rações de urgência e interesse público o fato de que posteriormente será 

comunicado da decisão liminar e se o demandado tiver conhecimento do processo antes da 

decisão do juiz poderá desenvolver a atividade processual plena (PORTANOVA, 2003). 

De acordo com Rocha (1997), do brocardo romano “audiatur et altera pars”, o 

contraditório significa que a relação processual forma-se, legitimamente, com a convocação 

do acusado ao processo, a fim de que se estabeleça o elo entre o quanto alegado contra ele e o 

que ele venha sobre isso ponderar. Somente na dialética processual é que se afirma o Direito, 



34 
 

de tal modo que uma assertiva e a sua contradita combinam os elementos donde o julgador 

extrai, sem vínculo prévio com qualquer das partes, a sua decisão jurídica.  

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

ele no processo, suas considerações, argumentos, provas sobre a questão sejam devidamente 

levadas em conta pelo julgador, de tal modo que a contradita tenha efetividade e não apenas 

se cinja à formalidade de sua presença. 

Conforme salientado por Freitas (1997), o princípio do contraditório e da ampla defesa 

está em plena consonância com outro princípio regente da atividade administrativa, o 

princípio da publicidade ou da máxima transparência, constante no art. 37, “caput”, da 

Constituição Federal, de sorte que a administração há de agir sem nada ocultar, pois, com 

raras exceções, nada há que não deva vir a público. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia  apresentada nesta  seção tem como objeto , um estudo sobre  a ampla 

defesa e o contraditório  e a atuação do Tribunal de Contas da União.  A referida pesquisa 

busca  dar uma visão da atuação do Tribunal de Contas da União. 

A metodologia é dedicada a inquirir métodos e procedimentos a serviço da 

cientificidade, polêmicas e paradigmas metodológicos, usos e abusos tanto em âmbito mais 

epistemológico, quantode controle empírico, será sempre importante, e também útil, 

estudarmos a implicação do positivismo (DEMO, 2000). 

O tipo de pesquisa que será desenvolvida é de fundamental importância. Sendo de 

extrema importância a certeza dos objetivos que deverão ser alancados através do trabalho  de  

pesquisa a ser elaborado. Por esta razão a compatibilidade entre o objetivo da pesquisa e a 

metodologia a ser aplicada são requisitos fundametais. 

Nas palavras de Gil (1999, p.26): 

Pode se definir método como caminho para se chegar a determinado fim.  E método 

Científico como conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se 

atingir um determinado fim. 

O método, ou seja, o tipo de procedimento técnico que será utilizado com a finalidade 

de proporcionar a base lógica da investigação serão desenvolvidos  a partir de um elevado 

grau de abstração que possibilitar o pesquisadoe decidir sobre  alcance de sua investigação. 

Segundo Gil (1999), podem ser incluídos nesse grupo os métodos: dedutivo, indutivo, 

hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Cada um deles vincula-se a uma das 

correntes filosóficas que se propõem a explicar como se processa o conhecimento da 
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realidade. O método indutivo relaciona-se ao racionalismo, o indutivo ao empirismo, o 

hipotético- dedutivo ao neopositivismo, o dialético ao materialismo dialético e o 

fenomenológico,naturalmente à fenomenologia. 

Deve-se enfatizar os métodos dedutivo e indutivo os quais serão descritos a seguir: 

Método dedutivo: O método dedutivo, de acordo com a acepção clássica, é o método 

que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. Parte de princípios reconhecidos como 

verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, 

isto é,em virtude unicamente de sua lógica (GIL,1999). 

O protótipo do raciocínio dedutivo é o silogismo, que consiste numa construção lógica 

que, a partir de duas preposições chamadas premissas, retira uma terceira, nelas logicamente 

implicadas, denominada conclusão. 

Método Indutivo:  O método indutivo procede inversamente ao dedutivo: parte do 

particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados 

particulares. De acordo com o raciocínio indutivo, a generalização não deve ser buscada 

aprioristicamente, mas contrastada a partir da observação de casos concretos suficientemente 

confirmadores dessa realidade (GIL, 1999). 

Nesse método, parte-se da observação de fatos ou fenômenos cujas causas se deseja 

conhecer. A seguir, procura-se compará-los com a finalidade de descobrir as relações 

existentes entre eles. Por fim, procede-se à generalização, com base na relação verificada 

entre os fatos ou fenômenos. 

Para a elaboração deste trabalho utilizou-se o método dedutivo, uma vez que foi 

analisada jurisprudência do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal a fim 

de chegar a conclusões específicas quanto a aplicação dos princípios da ampla defesa  e do 

contraditório na atuação do TCU. 

 

4.1 Ambiente da Pesquisa 

O  Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal, através de seu site 

institucional disponibilizam pesquisa  de acórdãos e jurisprudências de temas ligados a sua 
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competência.  

O Tribunal de Contas da União tem sua sede na cidade de Brasília, e sua composição é 

feita por nove ministros. Tem seu próprio quadro de pessoal e jurisdição em todo o território 

nacional. 

 

4.2 Caracterização da Pesquisa 

A pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para um 

problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada 

quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo, um de seus objetivos 

é a contribuição com o avanço da ciência. Sob o aspecto formal  tem-se a forma quantitativa e 

qualitativa. 

Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas 

estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, 

análise de regressão, etc.). Resultados precisam ser replicados (DEMO, 2000). 

Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números (DEMO, 2000). 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo 

de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 

descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem. 

Para este  trabalho, a  forma escolhida foi do tipo qualitativa, por ser a melhor a se  

adequar ao tema que foi desenvolvido. Na elaboração desta pesquisa foi escolhido o 

levantamento de acórdãos  através de consultas ao site institucional do Tribunal de Contas da 

União.  

Quanto aos meios de investigação, a presente pesquisa pode ser classificada em 
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pesquisa bibliográfica, por se tratar de estudo sistematizado com base em livros, periódico, 

redes eletrônicas. Segundo Vergara (2010, p.43) “fornece instrumental analítico para qualquer 

outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. O material publicado pode 

ser fonte primária ou secundária.” 

 Para essa pesquisa ser realizada foi necessário consultas  a Leis, Decretos, livros, 

monografias, revistas e meios eletrônicos pertinentes aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório no âmbito de atuação do Tribunal de Contas da União.  

A presente pesquisa bibliográfica, pode ser definida, ainda, como um estudo de caso 

sobre    a ampla defesa e o contraditório: um estudo de caso da atuação do Tribunal de Contas 

União. A limitação a esses dois princípios se deu em razão da edição da Súmula Vinculante 

nº. 3 do Supremo Tribunal Federal que delimitou aplicação desses princípios as decisões do 

TCU que tratarem de anulação ou revogação de ato administrativo que interfiram na esfera 

jurídica de terceiro interessado ou agente público.  

Tal pesquisa se limitará ao Tribunal de Contas da União, e poderá servir de este estudo 

base para um estudo mais amplo sobre os princípios que norteiam a administração  pública, e 

suas conclusões poderão servir de base para  uma melhor atuação do referido Tribunal. 

 Quanto aos fins da pesquisa, o estudo desenvolvido  foi  de caráter explicativo, com 

base nos acórdãos do Tribunal de Contas da União.  

 

4.3 Coleta e Análise dos Dados 

Nas palavras de Vergara (2010, p.45),  

a   coleta de dados na pesquisa bibliografia se dá da seguinte maneira: buscar-se-ão 

estudos sobre atitudes, aprendizado, mudanças e relação entre pessoas e 

tecnologias.Serão pesquisados livros,periódicos, teses e dissertações. Como 

resultado dessa pesquisa, espera-se uma compreensão maior do fenômeno da relação 

entre o homem e a tecnologia, bem como a geração de um quadro de referência para 

levantamento no campo. 

Os dados coletados para esse trabalho foram os dados do site institucional do Tribunal 

de Contas da União, referentes aos acórdãos e jurisprudência das quais trata-se 

especificamente da ampla defesa e o contraditório e  a atuação do Tribunal de Contas da 
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União. E ainda consulta no site oficial do Supremo Tribunal Federal, onde foi feita pesquisa 

sobre Súmula Vinculante, mais especificamente a Súmula Vinculante nº. 3 do STF, bem 

como a discussões relacionadas à sua edição. 

 A análise detalhada dos dados coletados é de suma importância para chegar a 

conclusões sobre os referidos  dados. Segundo Vergara (2010, p. 56), “os objetivos são 

alcançados com  a coleta, o tratamento e, posteriormente, com a interpretação dos dado, 

portanto, não se deve esquecer de fazer a correlação entre objetivos e formas de atingi-los.”   

 Por fim a análise da coletas dos dados possibilitou a avaliação da evolução 

comportamento do Tribunal de Contas da União antes e depois da edição da Súmula 

Vinculante  nº. 3 do STF, no que diz respeito a aplicação  dos princípios constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório. 
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5 AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO TCU 

 

 Esta seção trata dos princípios da ampla defesa e do contraditório no Tribunal de 

Contas da União, da Súmula vinculanteno 3 do STF 

 

5.1. Ampla defesa e contraditório no TCU e a  Súmula Vinculante 3 

Para melhor compreensão em torno dos debates envolvendo a aplicação da Sumula 

Vinculante 3, faz-se relevante uma breve análise do contexto de sua aprovação. Das 

discussões travadas pelos ministros do STF quando da aprovação da Súmula surgem subsídios 

interessantes para criticar o entendimento posterior dado à matéria pelo próprio STF. 

 Nos termos do art. 2º, caput, da  Lei 11417/06, foi proposta de ofício a edição de 

enunciado de súmula, por meio do Processo 327.882/2007, cujas notas taquigráficas foram 

publicadas no DJ de 10/08/2007. Assim foi proposta a redação original da Súmula: 

Nos processos perante o Tribunal de Contas  da União asseguram-se o contraditório 

e 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. 

 Foram apontados como antecedentes  para a emissão do enunciado os seguintes 

precedentes: MS 24268/2004, MS 24728/05, MS 24754/05 e MS 24742/05. 

 Na mesma seção, foram apresentadas ponderações do Ministro do TCU, Walton 

Alencar, para quem a redação prposta apenas aponta a desnecessidade do contraditório 

quando da apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadorias, reformas e 

pensões, mas deixava de abordar outros aspectos tratados no art. 71, III, da Constituição 

Federal: admissão de pessoal e alteração do fundamento legal das aposentadorias. O referido 

Ministro do TCU apresentara uma sugestão de enunciado que fosse mais coerente com os 
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precedentes e que centrasse o foco no art.71, III como um todo. Apresentou a seguinte 

redação: 

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, no exercício da competência 

prevista no inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, 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 

inicial da legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de 

aposentadorias, reformas e pensões e suas alterações de fundamento legal.  

 A proposta do TCU, que em primeiro momento parece ser de cunho restritivo à 

original, na verdade, se tivesse sido adotada, teria trazido algumas vantagens, e, 

possivelmente, se bem interpretada, até mesmo um alcance maior ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a proposta do TCU parece ser intelectualmente 

honesta:  fecha o campo tratado pela Súmula – as questões previstas no art. 71, III, CF.   

 Se assim tivesse sido aprovada, sua inteligência seria bem simples:  signficaria que 

aplicam-se o contraditório e a ampla defesa às hipóteses do art. 71, III, salvo as apreciações 

iniciais que menciona, que são atos complexos. Não se poderia, a contrario sensu, afirmar 

que a Súmula trataria de outras matérias de competência do TCU, não só porque a redação é 

fechada, mas também porque contraditório e ampla defesa são princípíos constitucionais 

fundamentais e a interpretação de sua aplicação deve ser feita de modo a garantir sua máxima 

eficácia.   

 Ainda na mesma discussão plenária para aprovação da Súmula, a Ministra Ellen 

Gracie sugeriu incorporar a questão dos atos de admissão e alterações de fundamento legal e 

excluir a menção expressa  às hipóteses do art. 71, III. Ressaltou-se que, assim, ficar-se-ia 

mais próximo do espírito que orientou a Súmula, notadamente do MS 24268, de relatoria final 

do Min. Gilmar Mendes, cuja ementa é reproduzida: 

Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de 

Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico 

adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado com a 

Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, 

judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação 

no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que 

envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de 

ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos 

os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno do contraditório não se 

limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a 

possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio 

da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de 

revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. 
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Poder anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das 

situações criadas administrativamente. 8. Distinção entre atuação 

administrativa que independe da audiência do interessado e decisão que, 

unilateralmente, cancela decisão anterior. Incidência da garantia do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo 

administrativo. 9. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança 

jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. Aplicação nas relações 

jurídicas de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para determinar 

observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (BRASIL, 1988). 

 Ressalte-se que os grifos constam no original publicado no DJ. Assim, quis o STF 

ressaltar os pontos-chave do acórdão: a segurança jurídica e proteção da confiança; a 

importância do devido processo legal e a aplicação dos princípios do contraditório e ampla 

defesa a todos os processos administrativos.  

 Por entenderem que a primeira proposta apresentada era mais consentânea com os 

precedentes, os ministros acabaram aprovando a redação da Sumula Vinculente 3 em sua 

proposição original, sem fechar a questão no art. 71, III e sem fazer exceção à admissão de 

pessoal.  

O STF manifestou-se pela necessidade de observância do contraditório e da ampla 

defesa apenas nos processos em que se aprecia a revisão de ato de admissão ou de 

aposentadoria, reforma e pensão já registrados anteriormente. Deixou claro, nos precedentes 

citados, que tais princípios são dispensáveis nas concessões iniciais, pois, nelas, o registro 

configura manifestação destinada a aperfeiçoar ato complexo ainda não completamente 

formado.  

De acordo com o atual entendimento do STF, nas hipóteses descritas na segunda parte 

do verbete, se o Tribunal de Contas demorar mais de cinco anos para analisar a legalidade da 

concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão haverá necessidade de se assegurar o 

contraditório e a ampla defesa ao interessado. 

Assinale-se ainda que de acordo com o STF, não se opera a decadência prevista no art. 

54 da Lei n. 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo Federal) no período compreendido 

entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria e o posterior julgamento de sua 

legalidade e registro pelo TCU, que consubstancia o exercício da competência constitucional 

de controle externo (art. 71, III, CF) – Cf. MS 28107/DF, Rel.  Min. Cármen Lúcia, Primeira 

Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 07/12/2011. 

  Em síntese, haverá necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa quando a 
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apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão 

ocorrer após mais de cinco anos contados do ingresso do processo administrativo perante do 

Tribunal de Contas. Este posicionamento é encontrado, dentre outros, nos julgados; MS 

25.116/DF (DJe 10/02/2011); MS 26.053/DF (DJe 23/02/2011); MS 26.053 ED/DF (DJe 

23/05/2011); MS 24.781/DF (DJe 09/06/2011); MS 27.640/DF (DJe 19/12/2011); MS 

24.389/DF (DJe 17/02/2012). 

Ponto fundamental do princípio do contraditório e da ampla defesa, ressaltado por  

Fernandes (2002),  é a possibilidade de a parte assistir ao julgamento de suas contas, fato que 

deve prevalecer mesmo em se tratando de processos confidenciais ou sigilosos. Nesse 

particular, a processualística dos Tribunais de Contas não se encontra suficientemente 

desenvolvida. De qualquer modo, a publicação da pauta de julgamento é o único meio 

juridicamente adequado de preservar a integralidade desse princípio. 

Neste ponto, o entendimento do STF no MS 26732-AgR, Rel.Min Carmen Lucia 

(25/06/2008),  no qual se entendeu que não se faz necessária notificação pessoal da data de 

julgamento do recurso de reconsideração no TCU, devendo os interessados acompanhar o 

andamento do processo via Diário Oficial.  

Trata-se de um retrocesso, já que, em oportunidade anterior, o Min Sepúlveda Pertence 

(MS 23550, de 2001), prestigiara de forma mais efetiva o devido processo legal, em ementa 

assim consubstanciada: 

A incidência imediata das garantias constitucionais referidas dispensariam 

previsão legal expressa de audiência dos interessados; [grifamos] de qualquer 

modo, nada exclui os procedimentos do Tribunal de Contas da aplicação subsidiária 

da lei geral de processo administrativo federal (Lei 9.784/1999), que assegura aos 

administrados, entre outros, o direito a 'ter ciência da tramitação dos processos 

administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos (art. 3º, 

II), formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão 

objeto de consideração pelo órgão competente'. A oportunidade de defesa 

assegurada ao interessado há de ser prévia à decisão, não lhe suprindo a falta a 

admissibilidade de recurso, mormente quando o único admissível é o de reexame 

pelo mesmo plenário do TCU, de que emanou a decisão.  

A aplicação da Súmula 3 pelo Supremo Tribunal Federal tem sofrido também algumas 

restrições.. Em sede de reclamação constitucional proposta contra acórdãos do TCU que 

julgaram irregulares as contas de ex-prefeito (Recl. 6.396), o Plenário do STF afirmou em 

2009 a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 3 aos processos de contas, por não envolver 

decisões que anulem ou revoguem atos administrativos que beneficiem algum interessado. O 
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mesmo entendimento foi reiterado em outro julgado de 2011.  

Conforme ementa do Acórdão (Rcl 6.396-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 

julgamento em 21-10-2009, Plenário, DJE de 13-11-2009 e no mesmo sentido (Rcl 10.546-

AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 24-2-2011, Plenário, DJE de 13-4-2011.):  

o procedimento de tomada de contas se destina à verificação, pelo Tribunal de 

Contas, da regularidade da utilização das verbas públicas pelos responsáveis. Ou 

seja, este procedimento não envolve a anulação ou a revogação de um ato 

administrativo que beneficia o administrador público. 

Além disso, a ementa do julgado faz a ressalva de que os precedentes que embasaram 

a edição da Súmula Vinculante nº 3 referem-se exclusivamente à decisões do TCU que 

revisaram aposentadorias e pensões já julgadas legais, hipóteses nas quais seria aplicável o 

verbete da súmula vinculante. 

O que chama atenção na visão restritiva é o fundamento de que haveria, na decisão 

questionada, decisão que beneficie algum interessado. O STF parece adotar premissas que vão 

na contramão dos movimentos contemporâneos do Direito, que passam a ver a ordem jurídica 

sob ponto de vista menos individualista – típica visão do velho Estado Liberal – e passa a 

valorizar questões como as ligadas às Políticas Públicas, aos interesses coletivos e difusos.  

Os princípios do contraditório de da ampla defesa, mais do que garantias individuais, 

são pressupostos para a garantia da ordem jurídica não apenas sob o ponto de vista de um 

sujeito previamente determinado, mas do Estado Democrático como um todo. Uma visão 

excessivamente atomizada do Direito acaba por tolher a defesa dos interesses coletivos e 

difusos.  

Analisando o alcance da Sumula Vinculante 3 no âmbito de  Tribunal de Contas 

Estadual, assim entendeu o STJ em 2008: 

Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS 

ESTADUAL. NEGATIVA DE REGISTRO DE ADMISSÃO DE CANDIDATOS 

APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR MUNICÍPIO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA 

DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 3/STF. 

RATIO ESSENDI. 1. O procedimento administrativo realizado por Tribunal de 

Contas Estadual, que importe em anulação ou revogação de ato administrativo, cuja 

formalização haja repercutido no âmbito dos interesses individuais, deve assegurar 

aos interessados o exercício da ampla defesa à luz das cláusulas pétreas 

constitucionais do contraditório e do devido processo legal. A Súmula Vinculante 

03/STF torna estreme de dúvida à necessária observância do princípio da ampla 

defesa nos procedimentos administrativos, realizados pelo Tribunal de Contas da 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605590&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1091001
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1091001
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União, aplicável, mutatis mutandis, no âmbito dos Tribunais de Contas dos Estados. 

O error in procedendo no procedimento administrativo resta inequívoco. (RMS 

21929 SP 2006/0076696-0, 16/12/20078). 

 

  Fica claro que a Súmula Vinculante 3 não versa sobre o devido processo legal, com 

seus consectários contraditório e amplo defesa, no âmbito dos demais processos de 

fiscalização (auditorias, denúncias, representações etc.) nem no dos processos de contas 

(anuais, extraordinárias e especiais). 

 Deve-se entender, sob pena de esvaziar o princípio do devido processo legal, que não 

deve ser dispensado o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos demais processos, de 

fiscalização e de contas. Mas tão-somente que a Súmula 3 não dispõe sobre a observância 

desses princípios nesses processos, regendo apenas o devido processo legal nas fiscalizações 

atinentes ao registro de admissões ou de aposentadorias, reformas e pensões.  

 O STF, contudo, tem vacilado quando se trata da defesa do interesse de terceiros, 

como no caso em que se discute a prorrogação de um contrato celebrado com a Administração 

Pública. Neste ponto, ressalte-se trecho do julgamento do MS 26250 (Rel Min, Ayres Brito, 

17-2-2010): “Sendo a relação jurídica travada entre o Tribunal de Contas e a administração 

pública, não há que se falar em desrespeito às garantias constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa.” 

 Registre-se aqui nossa posição de que a Súmula 3, em sua parte final é conservadora e  

desmerece o princípio do devido processo legal, bem como o o inciso LXXVIII, do art. 5° da 

CF/88, que a todos assegura, no âmbito judicial e administrativo, "a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Deixar de ouvir o 

interessado sobre os fatos e o direito que embasaram sua aposentadoria ou pensão é 

desatender também aos princípios da economia processual. 

  

5.2 Os limites cognitivo e decisório no procedimento perante autoridadade 

administrativa aberto em função da Súmula Vinculante 3 

Fernandes (2002) destaca que os princípios do contraditório e ampla defesa aplicam-se 

diretamente e em favor daqueles que estão sujeitos à jurisdição, estrito senso, do Tribunal de 
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Contas. Em relação a concessão de aposentadorias, ressalta o autor que o servidor que se 

aposenta e tem o ato de inativação considerado ilegal pelo Tribunal não pode pretender anular 

o julgamento porque não participou da relação processual. O Tribunal, nesse caso, está 

integrando o ato complexo de inativação, com o registro e, ao mesmo tempo, fiscalizando a 

autoridade que praticou o ato.  

Em relação à aplicação do contraditório e ampla defesa no TCU,  parece o TCU 

entender que não se aplicaria a Sumula 3 em hipóteses em que a decisão diga respeito a 

situações de alcance geral.  

 Neste sentido, cita-se o seguinte acórdão do TCU: 

ACÓRDÃO 2553/2009 ATA 47 - PLENÁRIO  - Relator: José Jorge PEDIDO DE 

REEXAME. REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. 

CONHECIMENTO. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR A 

DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. NEGATIVA DE 

PROVIMENTO. Não cabe ao TCU a instauração de contraditório a todos os 

atingidos em determinações genéricas do Tribunal - expedidas no exercício de 

sua competência constitucional de exigir dos jurisdicionados o exato cumprimento 

da lei -, pois de conteúdo apenas objetivo, sem apreciar situações concretas e 

subjetivas, portanto, sem a presença de sujeito passivo determinado [grifos 

nossos]. 

 Na verdade, observa-se que há, neste ponto, uma desvalorização do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, bem como da própria noção jurídica de interesse. O fato de a 

decisão der “geral” não significa, a priori, que não possa haver interesse individual ou de um 

grupo de indivíduos a ser defendido.   

Há decisões que, embora possuam caráter de  generalidade, interessam, ao mesmo 

tempo, à sociedade como um todo e ao indivíduo, como membro da sociedade. Tomemos aqui 

de empréstimo a classificação de interesses jurídicos em difusos, coletivos e individuais 

homogêneos.  

O próprio acórdão acima mencionado fala em “exigir dos jurisdicionados”, para, em 

seguida, dizer que não há sujeito passivo determinado. Tal sujeito passivo pode não ser 

determinado, mas seria, no mínimo, determinável.  

É preciso lembrar, ainda, que se está a tratar de “determinações genéricas para o 

cumprimento da lei”, e não de atos normativos em tese. Como visto no decorrer do presente 

estudo, estas decisões – de natureza administrativa – não podem ser consideradas 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20091105/025-662-2006-5-MIN-JJ.rtf
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insindicáveis. Ao se impossibilitar a ampla defesa e o contraditório nestes casos, estar-se-ia 

tornando, na prática, tais “determinações genéricas” imunes a qualquer questionamento. 

Quem poderia questionar tais decisões com legitimidade: apenas o Ministério Público? Neste 

caso, fechar as portas do Tribunal de Contas para o questionamento da determinação 

“genérica” apenas postergaria a situação, que seria, posteriormente, apreciada pelo Judiciário.  

 Em outra ocasião o TCU entendeu que a apreciação da legalidade do ato de concessão 

inicial da aposentadoria, reforma e pensão sujeita ao devido processo legal no que se refere ao 

contraditório e ampla defesa do interessado, com base na Súmula 3. Tais princípios teriam 

aplicação no procedimento administrativo em que o ente público avaliasse a questão, 

conforme destaca o acórdão abaixo: 

ACÓRDÃO 1185/2008 ATA 12 - PRIMEIRA CÂMARA - Relator: Marcos 

Vinicios Vilaça PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME. INCORPORAÇÃO DE 

VANTAGENS. PAGAMENTO DESTACADO DE ANTECIPAÇÕES 

SALARIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECADÊNCIA. 

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONHECIMENTO. NEGADO 

PROVIMENTO. 1. Nega-se provimento a pedido de reexame quando os argumentos 

oferecidos não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. 

Conforme jurisprudência predominante do TCU, qualquer rubrica decorrente de 

sentença judicial transitada em julgado deve sempre ser paga em valor nominal - 

sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo -, e não com base na 

aplicação contínua e automática de percentual parametrizado sobre todas as parcelas 

salariais dos favorecidos. 3. Não está a apreciação da legalidade do ato de concessão 

inicial de aposentadoria, reforma e pensão sujeita ao devido processo legal no que se 

refere à observância prévia de contraditório e ampla defesa do interessado, na forma 

da Súmula Vinculante nº 3, do STF, podendo tais direitos serem exercitados na fase 

seguinte, quando interposto recurso contra a negativa de registro do ato. 4. Não 

incide a decadência administrativa, prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, nos 

processos por meio dos quais o TCU exerce sua competência constitucional de 

apreciação da legalidade dos atos de aposentadoria, reforma ou pensão, pois estes, 

por serem complexos, somente se aperfeiçoam após o exame do Tribunal, quando se 

verifica sua adequação ao ordenamento jurídico vigente à época do implemento das 

condições para a inativação, conforme entendimento firmado pela Corte de Contas, 

mediante a Decisão nº 1.020/2000-TCU-Plenário, com a ratificação do STF, em 

diversos julgados (MS-24.859/DF, MS-24.958/DF, MS-25.090/DF, MS-25.192/DF, 

MS-25.256/PB e MS- 25.440/DF). 

Ressalte-se que, quanto à apreciação dos atos de aposentadoria, já está consagrado na 

jurisprudência do STF o entendimento de que as deliberações do TCU constituem “mera 

recomendação” à autoridade administrativa (cf. MS 21.683/RJ, MS 21.462/DF e MS 

21.519/PR). 

A rigor, a atividade de registro de admissões e aposentadorias está muito mais ligada a 

atividade administrativa do que a uma função fiscalizadora. O TCU, neste caso, funciona 

como um agente administrativo corroborador dos atos praticados. 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080428/003-494-2001-0-MV.doc
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Caso seja negado o benefício, quem deve garantir a ampla defesa e o contraditório é 

órgão de origem do servidor. Contudo, se o Tribunal de Contas ordenar a recomposição do 

erário ou visar a aplicação de multa, deverá garantir ao ordenador de despesas a eficácia 

desses dois princípios. 

Como regra geral, ao Poder Judiciário não caberá a reforma de um julgamento stricto 

sensu do Tribunal de Contas. Conforme conclui Darcie (2006), verificado o defeito insanável, 

e provocada a jurisdição, haverá a Justiça de anular o decisum, porém nunca lhe substituindo 

o julgamento, reformando-lhe. Se o fizesse, estaria julgando as contas dos administradores, 

em flagrante extravaso de suas competências constitucionais. 

Conforme salienta Vieira (2010), situações como a controvérsia gerada entre o 

Tribunal de Contas e o órgão responsável pela concessão de aposentadoria ou de pensão pode 

suscitar diversos problemas para os administrados, uma vez que ao mesmo tempo em que a 

sugestão de alteração da forma dos atos supracitados não vincula o órgão que concedeu a 

pensão (e não concorda em alterar o ato) terá eficácia perante os administrados envolvidos 

(pensionistas e terceiros eventualmente preteridos) posto que o ato objeto de análise perderá 

sua eficácia caso realmente haja a negativa de registro. 

Visto por outro ângulo, têm-se de um lado dois órgãos da Administração Pública 

(fiscalizador e fiscalizado) e de outro os administrados que buscam o reconhecimento do 

direito à pensão, podendo tal controvérsia injustamente perdurar por longo período no qual 

enquanto não houver novo ato e posterior registro não haverá pagamento algum de benefício 

previdenciário (VIEIRA, 2010). 

Sobre o impasse, Barroso (1996) entende que a divergência deverá ser dirimida pelo 

Poder Judiciário, seja para solucionar o litígio interorgânico, seja para permitir que terceiro 

reivindique seus direitos. 

É preciso lembrar, ainda, a possibilidade de exercício de controle de 

constitucionalidade pelo TCU, conforme entendimento da Sumula 347 do STF. Neste caso 

tratar-se-á de controle difuso, mas que nem por isso será dotado de ineficácia. A autoridade 

administrativa deverá, pelo menos no campo administrativo, observar o que decidiu o 

Tribunal de Contas. É certo, contudo, que poderá questionar no Judiciário a declaração de 

inconstitucionalidade do ato pelo Tribunal de Contas. Na verdade o TCU não “declara” a 
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inconstitucionalidade, mas nega executoriedade ao ato considerado inconstitucional, em um 

exame de conformidade constitucional de natureza político-administrativa.  

Questão importante que surge da atuação do TCU é a do alcance de suas decisões. No 

processo cível comum, o terceiro que possua legítimo interesse pode intervir no processo para 

resguardar direito próprio ou que, pela lei, esteja legitimado a defender. 

Como destacado por Fernandes (2002), nos Tribunais de Contas inexiste como regra 

esse direito porque, também como regra, terceiros não são diretamente alcançados pela ação 

dessas Cortes. É sobre agente público ou particular jungido ao dever de prestar contas – 

sujeitos da jurisdição – que o controle externo atua.  

Pode ocorrer, porém, que, em decorrência do exame do ato, a ordem expedida, ainda 

que indiretamente, alcance terceiro. Conforme ressalta Fernandes (2002), ao ordenar, por 

exemplo, a declaração de nulidade da aposentadoria e a recomposição do erário, a ordem 

implicará que o agente público responsável pelo ato, observada a ampla defesa e o 

contraditório, promova a anulação e inicie os procedimentos administrativos ou judiciais para 

a repetição do indébito. 

Nesse momento, porém, o aposentado – terceiro interessado – cientificado do novo ato 

do mundo jurídico – decisão do Tribunal de Contas – deve poder exercer sobre ele o princípio 

do contraditório, sustentando a legalidade, independente da legitimidade concorrente da 

própria autoridade que praticou o ato. Ambos terão legitimidade, à luz dos princípios em tela, 

para recorrer. O mesmo raciocínio aplica-se ao exame das licitações, contratos e demais atos 

administrativos. 

Campelo salienta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a doutrina 

majoritária, ao reconhecerem o TCU como juiz natural das matérias inseridas em sua 

competência, têm entendido que as deliberações da Corte de Contas restringem parcialmente a 

atuação do Judiciário, que somente pode examinar  erros de procedimento, sem possibilidade 

de manifestação sobre eventual erro de julgamento (CAMPELO, 2003). 

Assim, ao se discutir também a atuação de autoridade administrativa, logo de início já 

é possível afirmar que esta não estará obrigada a seguir entendimento decorrente da Corte de 

Contas, se este entendimento tiver sido proferido com erro de procedimento. Também não 

fará sentido a autoridade ter que cumprir decisão do TCU considerada inconstitucional.  
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Na verdade, sempre que o TCU decide por devolver uma questão á autoridade 

administrativa para decisão e utiliza o pretexto de não prescindir do devido processo legal sob 

argumento de que este será realizado depois, está na verdade amesquinhando o princípio, e, ao 

menos potencialmente, colocando em risco direitos dos cidadãos.  

Muitas  vezes pairará  sob o cidadão a ameaça de perda de um direito ou mesmo a 

aplicação de uma sanção, sendo de seu interesse participar do processo desde a origem. 

Postergar o contraditório significará, para o cidadão, maior insegurança jurídica.  

Além disso, parece haver uma tendência no ordenamento jurídico a se ampliar os 

horizontes de aplicação dos princípios do contraditório e ampla defesa e não o contrário. Cite-

se como exemplo o inquérito policial, para o qual se entendia categoricamente não haver 

nenhum direito de natureza instrumental, e que contraditório e ampla defesa seriam realizados 

posteriormente. Hoje, embora  haja algumas restrições em razão da natureza policial, 

admitem-se direitos fundamentais ao indiciado, dentre eles a garantia do devido processo 

legal. Neste quadro evolutivo, caberia ao TCU dar exegese que maior garantisse a ampla 

defesa e o contraditório, e não o contrário.  

 

5.3 A eficácia das decisões do TCU 

Conforme Di Pietro (2003), a função de julgar as contas não se trata de função 

jurisdicional, porque o Tribunal apenas examina as contas, tecnicamente, e não aprecia a 

responsabilidade do agente público, que é de competência exclusiva do Poder Judiciário. 

Assim, a formação da chamada “coisa julgada administrativa” significa o esgotamento da 

matéria somente nas instâncias administrativas, podendo ainda ser apreciada pelo Poder 

Judiciário. 

               Uma das atribuições do Tribunal de Contas é a  aplicação de sanções e multas aos 

responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas (artigo 71, VIII, 

da CR/88). A referida função, combinada com a norma disposta no §3º do dispositivo citado, 

veio a consagrar a coercibilidade de que são dotadas as decisões dos Tribunais de Contas. 

               Entretanto, é preciso salientar que em caso de desvio de poder ou abuso no exercício 

dessas atribuições por agentes da fiscalização das Cortes de Contas, cabe o socorro Poder 

Judiciário para o controle de legalidade dos atos. 
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 De acordo do Resende (2008), os comandos decorrentes da imputação de débito, 

cominação de multa, e sustação de ato impugnado, de acordo com a melhor jurisprudência, 

devem ser de cumprimento obrigatório. Contudo, é assegurado aos interessados ou terceiros 

porventura atingidos recorrer ao Judiciário, que poderá analisar apenas a legalidade da decisão 

impugnada. 

O artigo 71, §3º, da CF/88 é claro ao estabelecer que “as decisões dos Tribunais de 

Contas terão eficácia de título executivo.” Resta saber se trata de título executivo judicial ou 

extrajudicial. 

 É preciso salientar que o rol do art. 584 do Código de Processo Civil é taxativo quanto 

aos títulos judiciais, e lá não consta as decisões dos TCs. Por outro lado, os títulos 

extrajudiciais previstos no art.585, VII, CPC, ali estão elencados em rol exemplificativo. 

Somando-se a isto a natureza administrativa das decisões do TCU, é de se compreender que 

se trata de título extrajudicial.  

 Apenas para ilustrar o entendimento, cite-se acórdão do TJ-SP: 

Processual Civil - Execução - Embargos Do Devedor - Tribunal De Contas Do 

Estado - Decisão - Título Executivo Extrajudicial - Prestabilidade - Executado. A 

decisão do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito, contendo as 

parcelas devidamente discriminadas e atribuídas a cada responsável, é título 

executivo extrajudicial, por força do art. 71, § 3º, da Constituição Federal, art. 76, § 

3º, da Constituição do Estado, e art. 75 da Lei Complementar Estadual n. 33/94. [...] 

(Processo n. 2.0000.00.294257-6/000(1), relator Kildare Carvalho, DP. 27/05/2000).  

 Em relação à legitimidade para a execução do título extrajudicial, salienta-se que 

inclusive a inclusive a pessoa privada (física ou jurídica) responsável por dinheiro público 

deverá prestar contas e, eventualmente, poderá figurar no pólo passivo da ação de execução, 

caso lhe seja imputada débito ou multa.  

 Quanto a legitimidade para propô-la, parece mais lógico que seja a Fazenda Pública 

correspondente, por meio da competente procuradoria. é preciso lembrar que o Ministério 

Público, por meio de ação civil pública, poderá exigir do responsável o ressarcimento ao 

erário público, em caso de dano. Contudo, para que o agente seja condenado ao ressarcimento 

é necessário que haja dano ao erário. Neste sentido, cite-se julgado do STJ: 

Processual Civil E Administrativo. Ação Civil Pública. Dano Ao Erário Público. 

Omissão Afastada. Ministério Público. Legitimidade Ativa. Imprescritibilidade Da 

Ação. Cerceamento De Defesa. Reexame De Provas. Súmula Nº 07/Stj. 
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Caracterização De Culpa Por Parte Dos Agentes Políticos. [...]. II - É pacífico o 

entendimento desta Corte no sentido de ser o Ministério Público legítimo para 

propor ação civil pública na hipótese de dano ao erário público. [...]. (Resp. 

586248/ MG, Ministro Francisco Falcão, DJ 04.05.2006, p. 135).  

 O que não se permite é o ajuizamento da Execução pelo próprio Tribunal de Contas, 

ou pelo Ministério Público Especial que lá atue. Assim já se posicionou o STF: 

Ementa: 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. [...]. (RE 223037/SE, Min. Maurício 

Corrêa, DJ. 02/08/2002, pág. 61).   

Quando se tratar de decisão do TCU a ser executada como título extrajudicial, têm 

cabimento os Embargos de Devedor (art. 736, CPC).  O objetivo dos embargos do devedor é o 

desfazimento do título executivo ou a limitação de sua eficácia, garantindo-se, dessa forma o 

contraditório. 

              O artigo 745 do CPC dispõe que “quando a execução se fundar em título 

extrajudicial, o devedor poderá alegar, em embargos, além das matérias previstas no art. 741, 

qualquer outra que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.” Assim, 

como o direito do credor ainda não foi discutido em juízo, garante-se ao devedor o alcance de 

toda a matéria que poderia ser argüida no processo de conhecimento. Não há, assim, restrição 

à matéria de defesa (como ocorre na impugnação à execução por título judicial), de modo a 

concluir que o devedor poderá discutir o débito em si, sendo-lhe permitido, a produção de 

provas, garantindo-se, desta forma, o contraditório e a ampla defesa.  

 Certo é que as decisões do TCU podem ser declaratórias, constitutivas e 

condenatórias. Usualmente são as decisões condenatórias que possuem, na maior parte das 

vezes, o condão de suscitar questionamentos acerca dos limites à revisibilidade do Poder 

Judiciário. Aí há julgamento, ainda que em sede administrativa, envolvendo complexo 

processo de apuração e posterior execução judicial. 
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5.4 Controle judicial das  decisões do TCU 

A Constituição Federal de 1988 estabelece diferentes mecanismos de controle tais 

como, o controle judicial quando em seu artigo 5º. diz que: “A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direitos.” Demonstrando a preocupação do constituinte 

com a necessidade de toda e qualquer atividade administrativa esteja sujeita ao controle 

judicial, uma vez que a própria ameaça a direito está sujeita a tutela judicial, tal controle deve 

ser exercido de modo pleno e deve estar inserido em toda e qualquer atuação da 

Administração Pública. 

Deve-se observar, como fez Rezende, que no ordenamento jurídico brasileiro vigora o 

princípio da jurisdição una, por meio do qual o Judiciário tem o monopólio da função 

jurisdicional, isto é, o poder de apreciar com força de coisa julgada, a lesão ou ameaça de 

lesão a direitos individuais e coletivos. O sistema da dualidade da jurisdição foi afastado, uma 

vez que não existem, em nosso ordenamento, como em outros, órgãos do contencioso 

Administrativo que exercem, paralelamente ao Poder Judiciário, a função jurisdicional sobre 

lides de que a Administração Pública seja parte interessada (RESENDE, 2008).  

Quanto aos vícios formais, se há dificuldade em demarcar com exatidão a extensão de 

princípios do contraditório e ampla defesa, bem como o momento de seu exercício, o fato é 

que não se discute, pelo menos em tese, a possibilidade de sua aplicação, sendo comum, como 

destacado no presente estudo, a verificação pelos tribunais de cerceamento ao direito à ampla 

defesa nos procedimentos dos Órgãos de Controle Externo.  

A resistência maior  é quanto a aspectos materiais das decisões do TCU. Há quem 

defenda não propriamente a insindicabilidade das decisões do TCU, mas  que haveria um 

campo próprio – semelhante à  discricionariedade do administrador público – em que o 

“mérito” não seria apreciável.  

Com esta visão, por exemplo, Barros Filho (2011) ressalta que não se poderia admitir 

decisão sem recurso ao Judiciário. Para este autor, os julgamentos de contas, assim como 

outros atos administrativos, continuam dentro do espectro de apreciação do Judiciário, mas 

somente naquilo que a Constituição residualmente lhe faculta, a saber: assim como não é dado 

ao juiz apreciar o mérito do ato administrativo discricionário, sob pena de irrogar a si 

prerrogativas privativamente administrativas, também não seria admissível que rejulgasse as 

contas, invadindo indevidamente competência constitucional. 
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Moreira Neto (2006) entende que afasta-se dos tribunais do Judiciário a matéria cuja 

competência para apreciar e decidir ficou reservada aos Tribunais de Contas. 

Cretela Junior (2002, p. 121) em posição intermediária, ressalta a relação de 

complementaridade e prejudicialidade entre Tribunal de Contas e o processo judicial. O 

primeiro focado na conta em si e o segundo focado na responsabilização (penal, v.g), dos 

agentes. Afirma o autor: 

Julgar as contas é examiná-las, conferir-lhes exatidão, ver se estão certas ou erradas, 

traduzindo o resultado num parecer da mais alta valia, mas que nada tem de sentença 

judiciária. É função matemática, contabilística, nada mais. O Tribunal de Contas 

julga as contas, não o responsável. A decisão que profere é sobre a regularidade 

intrínseca da conta, e não sobre a responsabilidade do exator ou pagador ou sobre a 

imputação dessa responsabilidade; estatui somente sobre a existência material do 

delito, fornecendo à justiça, que vai julgar o responsável, essa base de acusação. Por 

sua vez, o Poder Judiciário não tem função no exame de tais contas, não tem 

autoridade para revê-las, não interfere na apuração do quantum do alcance. O 

julgado da jurisdição de contas, restrito, pois, ao elemento material do delito, 

constitui uma prejudicial no juízo penal. 

Também Fernandes (1996, p. 70) defende a  impossibilidade  de  revisão das  decisões 

de mérito do TCU, afirmando: 

o exercício da função de julgar não é restrito ao Poder Judiciário. Os Tribunais de 

Contas possuem a competência constitucional de julgar contas dos administradores e 

demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. O termo julgamento não 

pode ter outro significado que não corresponda ao exercício da jurisdição, o qual só 

é efetivo se produzir coisa julgada; a melhor doutrina e jurisprudência dos Tribunais 

Superiores admite pacificamente que as decisões dos Tribunais de Contas, quando 

adotadas em decorrência da matéria que o Constituinte estabeleceu na competência 

de julgar, não podem ser revistas quando ao mérito. 

Contudo, como bem lembra Lopes Filho (2012), em relação aos atos administrativos 

cujos agentes atuam com alguma margem de discricionariedade sempre houve uma certa 

restrição em relação ao seu controle por parte de órgãos judiciais, mas ultimamente os 

tribunais brasileiros têm admitido em diversos casos sua revisão perante o Judiciário com base 

em princípios como o da proporcionalidade, moralidade, eficiência e na Teoria dos Motivos 

Determinantes.  

De acordo com Medauar (1990), segundo o item XXXV do art. 5º da Constituição 

Federal, nenhuma lesão de direito poderá ficar excluída da apreciação do Poder Judiciário; 

qualquer decisão do Tribunal de Contas, mesmo no tocante à apreciação de contas de 

administradores, pode ser submetida ao reexame do Poder Judiciário se o interessado 

considerar que seu direito sofreu lesão; ausente se encontra, nas decisões do Tribunal de 
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Contas, o caráter de definitividade ou imutabilidade dos efeitos inerentes aos atos 

jurisdicionais. 

Em adição aos argumentos de Medauar, e refutando a interpretação de Fernandes e 

Barros Filhos, acrescentamos  que a palavra “julgar”, como empregada para as atividades do 

TCU deve ser interpretada, em seu sentido polissêmico, não como de acepção estrita à 

atividade jurisdicional, mas sim em sua acepção  genérica na língua portuguesa, que diz 

respeito à capacidade de  avaliar, emitir uma opinião, fazer um “juízo” sobre algo. É neste 

sentido, por exemplo, que uma Comissão Disciplinar “julga” um servidor de órgão público, 

ou que o INSS “julga” recursos referentes a contribuições previdenciárias.  

Reconhece-se sim, a estatura constitucional do TCU, como se reconhece, por exemplo, 

a do Ministério Público. Isso não pode significar, contudo que palavra “julgar”, neste caso, 

por aparecer na Constituição em referência ao TCU, torna seus julgamentos insidicáveis. 

O STF tem apreciado processos cujo objeto é anular questões que envolvem o mérito 

dos julgados dos Tribunais de Contas. Um bom exemplo é a questão da submissão dou não da 

PETROBRAS às licitações nos moldes da Lei 8666/93 e o afastamento da aplicação do 

Decreto 2745/98 (Licitação Simplificada). Se o TCU entende pela inaplicabilidade do referido 

decreto, o STF tem suspendido, via MS, as decisões do TCU (MS 28745, em 17/10/2010. Rel 

Ellen Gracie. No mesmo sentido: No mesmo sentido foram as decisões da Corte proferidas 

nos MS 25986, 26410, 27837 e 27232).  

Também permitindo que a sindicabilidade das decisões do TCU sem se exigir a 

“manifesta” ilegalidade, cite-se decisão do TRF-5 (Apelação Civel: AC 380126 PE 

2005.83.02.000431-8. Julg: 11/07/2007): 

As decisões dos Tribunais de Contas podem ser objeto de controle judicial não 

apenas quanto à formalidade de que se revestem, mas inclusive quanto a sua 

legalidade, considerando-se que tais decisões não fazem coisa julgada, que é 

qualidade exclusiva das decisões judiciais como decorrência da unicidade de 

jurisdição de nosso sistema constitucional. Não há como eximir as decisões dos 

Tribunais de Contas da sindicabilidade judicial, quando a Constituição 

Federal impõe a inafastabilidade do controle judicial de qualquer lesão ou ameaça de 

lesão a direito, como princípio. 

Interessante citar, ainda, a ponderação de Dallari (2004, p. 122), que traz uma 

observação que, a nosso ver, deve perpassar o embate entre sindicabilidade de questões 

materiais versus formais: a afronta direta à Constituição. Afirma o autor: 
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Quando houver violado de maneira frontal e flagrante a Constituição Federal e a 

legislação federal pertinente (e mais a Constituição e a legislação estaduais, no caso 

das Cortes de Contas estaduais), é certo que a decisão anulatória proferida pelo 

Tribunal de Contas padece, ela sim, de nulidade, que poderá e deverá ser decretada 

pelo Poder Judiciário. 

 Assim, se passa a raciocinar sob a ótima de otimização de princípios constitucionais e 

adotando-se como paradigma a idéia de filtragem constitucional, parece perder relevância a 

dicotomia entre forma e mérito, pois todo ato, administrativo ou não, deve passar pelo filtro 

axiológico da  Constituição (SCHIER
 
, 1999).  

 O próprio STF traz, contudo a ponderação de que, se por um lado “A jurisprudência 

desta Corte é firme no sentido de que o Tribunal de Contas da União é parte legítima para 

figurar no polo passivo de mandado de segurança apenas quando o ato impugnado estiver 

revestido de caráter impositivo.”, o ato emanado do TCU deve impor diretamente 

determinada conduta ao órgão público, configurando a coação impugnável pelo writ. Em se 

tratando de mandado de segurança de caráter preventivo, a concessão da ordem pressupõe a 

existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que decorra de atos concretos da autoridade 

pública (MS 26.381-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14-6-2007, Plenário, DJ de 

10-8-2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=476320&PROCESSO=26381&CLASSE=MS%2DAgR&cod_classe=132&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2284
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6 CONCLUSÃO 

 

Nesse estudo, os princípios da ampla defesa e do contraditório foram abordados sob a 

ótica da atuação do Tribunal de Contas da União com enfoque nas decisões emandas deste 

Tribunal, após as diretrizes advindas com a edição da Súmula 3 do STF. 

Ao longo desta pesquisa foi possível observar que atualmente o Brasil atravessa - no 

que se refere a doutrina e jurisprudência - um momento de mudança de paradigma, 

especialmente no que se refere a resignificância dos principios fundamentais previstos em 

nossa Magna Carta. 

 Nessa estudo, os princípios da ampla defesa e do contraditório foram abordados sob a 

ótica da atuação do Tribunal de Contas da União com enfoque nas decisões emandas deste 

Tribunal, após as diretrizes advindas com a edição da Súmula 3 do STF. 

É possível afirmar que, apesar do avanço significativo no nosso ordenamento jurídico 

no sentido de erigir à categoria de garantia constitucional o devido processo legal, o 

contraditório e a ampla defesa, não se pode perder o foco sobre a efetiva aplicação desses 

princípios. nas decisões prolatadas por aquele Órgão de Contas.  

Entende-se que no momento atual, o Tribunal de Contas da União, tem  o desafio de 

devolver ao cidadão a segurança jurídica, através ampliação da aplicação dos princípios 

constitucionais da ampla defesa e contaditório,  cujo objetivo é a garantia de cumprimento da 

ordem justa e equilibrada, onde o respeito à dignidade humana e à justiça social deverão ser 

observados. 
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