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MESTRE-DE-CERIMÔNIAS 

 
Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início, neste momento, 

ao ciclo de palestras promovido pela Procuradora-Geral Dra. Márcia Farias e 

pelo Centro de Estudos Jurídicos do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas do Distrito Federal, cujo tema é "A Decisão Judicial e a Decisão do 

Tribunal de Contas: Independência das Instâncias Administrativas, Cível e 

Penal", que será abordado na palestra a ser proferida pela Exma. Sra. 

Ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça. 

Convidamos para compor a Mesa de Honra da abertura as 

seguintes autoridades: representando a Presidência desta Corte, o 

Conselheiro Paulo César de Ávila e Silva; a nossa palestrante, que muito nos 

honra com a sua presença, Exma. Sra. Ministra Eliana Calmon, do Superior 

Tribunal de Justiça; a Exma. Sra. Procuradora-Geral do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, Dra. Márcia Farias; e o Sr. 

José Roberto de Paiva Martins, Auditor do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal. 

Com a palavra, a Dra. Márcia Farias, para as boas-vindas à 

eminente Ministra Eliana Calmon. 
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MÁRCIA FARIAS - Procuradora-Geral do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas do Distrito Federal 

Exma. Sra. Ministra Eliana Calmon, Exmo. Sr. Conselheiro Ávila e 

Silva, Exmo. Sr. Conselheiro-substituto Paiva Martins, autoridades presentes 

representadas, gostaria de citar os nomes do Dr. Gustavo Ernani Cavalcante 

Dantas, representando o Procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. 

Guilherme Mastrichi Basso; do Sr. José Moacir Cardoso da Costa, titular da 

Consultoria Jurídica, representando o Presidente do Tribunal de Contas da 

União, Ministro Humberto Guimarães Souto; do Dr. Augusto Orleans; da Dra. 

Cecília Taíra Miura; da Dra. Maria das Graças Cavalcante; dos assessores do 

Sr. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, do Tribunal de Contas da União, 

que está em viagem; senhoras e senhores, agradeço a presença de todos, 

especialmente a dos servidores do Tribunal. 

Hoje, temos a alegria de receber a Sra. Ministra Eliana Calmon, 

do Superior Tribunal de Justiça, que nos brindará com uma palestra que 

suscita um tema palpitante, recorrente, que é o confronto das decisões dos 

Tribunais de Contas com as decisões dos Tribunais judiciários. 

ELIANA CALMON - Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

 
Inicio o tema fazendo um recuo histórico para bem situar a 

posição das Cortes de Contas na história brasileira. E este recuar vai até a 

Revolução Francesa, da qual herdamos o ideal de Estado liberal e os 

postulados maiores na construção da política nacional: liberdade, igualdade e 

fraternidade. À época, século XVIII, era o que de mais avançado havia na 

área do conhecimento social, para enfrentar o L 'Etat c 'est moi. 
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A igualdade absoluta com a qual abrimos o século XIX, buscando 

caminhar para um mundo melhor, mostrou-se, com o tempo, ineficiente para 

o enfrentamento das desigualdades efetivas. É que, com a Revolução 

Francesa, se pretendeu solucionar a desigualdade pela via legislativa e em 

termos absolutos.   

Nesse contexto, o Poder Judiciário foi estruturado para, dentro do 

mais absoluto rigor de imparcialidade, comprometer-se com a observância 

da lei, entendendo-se que tudo estava contido no ordenamento jurídico e 

nada poderia lhe escapar.          

  A plenitude do ordenamento jurídico e a obediência às regras 

legislativas pelo Judiciário deixaram a disciplina dos fenômenos sociais ao 

sabor do Legislativo, que era dominado pela elite econômica. Assim, ficaram 

a igualdade e os ideais de justiça perseguidos pela Revolução Francesa 

inteiramente nas mãos da classe dominante, sem que pudesse o Judiciário 

aplicar outra justiça senão a justiça legal. 

Essa situação anômala permaneceu até o início do século XX, 

quando foi se alterando, desordenadamente. Porém, a estrutura básica do 

Estado permaneceu inalterável: uma dogmática jurídica fechada, com a qual 

o magistrado, quase como um autômato, exercia o papel de "boca do 

legislador". 

Sem conseguir alcançar a igualdade efetiva, dentro desse 

sistema jurídico fechado, traduzido no princípio de que todos são iguais 

perante a lei, somente com a velocidade da vida, quando os fatos sociais 

começam a atropelar a estrutura do Estado, é que passam a ocorrer 

mudanças efetivas. 
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A Europa deu início à sua flexibilização na década de 1960, 

quando já os Estados Unidos, no final dá década de 1950, esboçava fratura 

na estrutura da legalidade absoluta, em movimento que se; chamou de 

Revisão Crítica. 

No Brasil, só na década de 1970 é que se começa a falar em 

minorias, ações afirmativas, ingerência do Estado, iniciando, enfim, a 

preocupação com a igualdade efetiva. Entretanto, a situação política do país 

atrasou a adoção da Teoria da Revisão Critica da Dogmática Jurídica, 

causando um fosso entre o mundo democrático dos países desenvolvidos e o 

mundo oligárquico que se concentrava em torno das forças militares.  

Esse preâmbulo histórico tem por escopo justificar a atual 

estrutura do Poder Judiciário. Afinal, os magistrados, até a minha geração, e 

incluindo as duas décadas que se seguiram, aprenderam o direito e 

judicaram sob a ótica de uma justiça formal, em que estava o julgador 

atrelado à lei e essa, por seu turno, via legislativa, dava o diapasão dos 

limites sociais. Servindo os demais poderes, menos por subserviência, e mais 

por força da estruturação político-social, o Poder Judiciário dava respaldo 

democrático aos atos governamentais.     

Nesse cadinho as Cortes de Contas não poderiam ser diferentes. 

Sem grande expressão, por falta de espaço para uma atuação técnica e 

independente; funcionavam como escrituradores contábeis da administração 

pública, chancelando o agir dos governantes ou, ao contrário, opinando 

tecnicamente quando o contexto político não fosse contrário à posição 

técnica. 

      A revisão crítica da dogmática jurídica só se instala no Brasil após 

a Constituição de 1988, que provocou uma radical mudança na estrutura 
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estatal. Tivemos de enfrentar, e ainda enfrentamos, grandes dificuldades, 

especialmente em termos de modelo político. Afinal, seguiu a CF/88 o 

modelo do que mais moderno havia: Estado do Bem-Estar Social. Mas esse 

modelo foi posto em xeque quando caiu o Leste europeu e, com a queda do 

muro de Berlim, veio o aceleramento do movimento socioeconômico 

identificado como neo-liberalismo. 

O Brasil não teve tempo de se organizar devidamente diante da 

grande novidade que surgia, que era o Estado estruturado para servir aos 

cidadãos brasileiros e não mais às elites. Foi precisamente a partir da década 

de 1990 — levamos dois anos para termos o reflexo da Constituição cidadã 

sobre a legislação - que começaram a aparecer os grandes diplomas que 

respaldaram a cidadania, como o Código de Defesa do Consumidor, uma 

revolução em termos do direito civil. 

Também a partir da CF/88 o Poder Judiciário começou a se 

delinear de uma outra forma. A magistratura nacional, embora envelhecida 

por uma formação inadequada e - com uma prática judicante ultrapassada, 

começou a se preocupar com os reflexos do seu agir perante a cidadania. 

Verificou-se que não, se estava respeitando a magistratura como ela 

supunha devesse ser respeitada. A idéia do "eu, Estado-juiz, posso prestar a 

jurisdição que quiser, porque sou Estado, sou a lei, sou a boca do legislador", 

inverteu-se, e os cidadãos começaram a exigir: "eu, cidadão, pagador de 

impostos, tenho o direito de exigir do Estado-juiz a jurisdição, que preciso 

que seja prestada".' 

Surge, então, uma grande desavença entre os Poderes; a 

harmonia aparente, a amizade, o bem-querer e a quase cumplicidade entre 

eles entram em um processo de deterioração. O Poder Judiciário começa a 
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dar respostas constitucionais, aprendendo que, na  interpretação da lei, o 

importante é a legitimidade constitucional. Toda a legislação é filtrada por 

esse enfoque constitucional, e fica o magistrado autorizado a não aplicá-la se 

ela não estiver de acordo com os princípios constitucionais. 

O Estado-administrador perde, então, o grande aliado, o Poder 

Judiciário, que passa a se preocupar com o seu nível de popularidade, com 

os reflexos das suas decisões, rompendo, silenciosamente, a parceria 

histórica com os demais Poderes. Os magistrados buscam então a 

efetividade de suas decisões e a conseqüente repercussão social das 

mesmas, inaugurando assim a politização do Poder Judiciário. 

Essa mudança radical na postura do Judiciário sofre uma outra 

influência: o Brasil passou de Estado liberal para Estado neoliberal, sem ter 

conseguido implantar o seu modelo constitucional, de Estado do Bem-Estar 

Social. Queimamos uma etapa histórica e, a duras penas, com as 

dificuldades provocadas pelo arrocho econômico internacional, estamos 

tentando realizar os compromissos constitucionais na área social, sem 

perdermos a credibilidade perante a comunidade econômica mundial. 

Nessa difícil arte de governar, muitas vezes interesses 

antagônicos, o Poder Judiciário mostra-se atrapalhado, seja pelo despreparo 

político de sua cúpula, seja pela imaturidade de suas bases, nas quais jovens 

magistrados, sem uma adequada preparação, chegam à Justiça por um mero 

critério intelectivo. 

Com essa desordem, o Estado brasileiro muda lentamente de 

perfil, e, no novo modelo, os Tribunais de Contas passam a ter fundamental 

importância. E a prova maior do que se afirma é que as Cortes de Contas 

vão deixando de ter uma composição embasada em critérios de amizade e 
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promíscua intimidade com os Poderes, para também se preocuparem com a 

tecnicidade das suas decisões. 

A Constituição de 1988 estruturou o Tribunal de Contas para 

funcionar como instrumento de democracia. Na condução da economia 

nacional e das finanças públicas, é importante seja dado o diapasão de como 

agir e de como gastar, atribuição essa conferida ao Poder Legislativo que a 

realiza por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em tarefa 

eminentemente política. Para tanto, necessita de dados técnicos, imparciais, 

e não mascarados, o que obtém com o auxílio do Tribunal de Contas. 

 Ao Poder Legislativo interessa saber como os administradores 

estão gerindo o orçamento constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Mais uma vez, o Tribunal de Contas é chamado para auxiliar na condução de 

tal tarefa, uma das mais importantes do Poder Legislativo. Entretanto, 

advirta-se, seja na elaboração da lei orçamentária, seja na fiscalização da 

gestão, tem-se um controle político. 

Quando o Tribunal de Contas é chamado a opinar tecnicamente, 

dando o seu parecer sobre as contas de cada um dos representantes do 

Poder Executivo, age como órgão de assessoria apenas. E ele, entidade que 

na estrutura organizacional da nação ficou a latere do Legislativo, como 

deixa claro o art. 71, inciso I da Constituição Federal: 

"Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 

República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta 

dias a contar de seu recebimento." 
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Não há dúvida de que a competência para apreciar essas contas, 

recebê-las e aprová-las é do Congresso Nacional, e, por simetria, nos 

Estados, cabe às Assembléias Legislativas e, nos Municípios, à Câmara de 

Vereadores, auxiliadas pelo Tribunal de Contas do Estado ou do Município. 

A atividade de assessoria do Tribunal de Contas (inciso I do art. 

71, CF/88) não enseja grandes controvérsias. O problema surge quando o 

Tribunal de Contas desempenha as funções contidas no inciso II do mesmo 

artigo: 

"II -julgar as contas dos administradores e demais responsáveis 

por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta." 

Essa atividade é inteiramente diferente da outra. Aqui o Tribunal 

de Contas não mais se sujeita ao Congresso Nacional, age como órgão 

autônomo, no exercício de uma atividade sua e própria, prevista na 

Constituição. É exatamente nesse momento que se estabelece a idéia de que 

o Tribunal de Contas tem função judicante: Desde a época do Ministro 

Nelson Hungria, os constitucionalistas brasileiros sedimentaram, no Supremo 

Tribunal Federal, o entendimento de que a atividade do Tribunal de Contas, 

no momento em que julga as contas dos administradores, é jurisdicional. 

Pergunta-se, então: pode haver função jurisdicional fora do Poder 

Judiciário? A resposta é positiva, porque a jurisdição não é monopólio do 

Judiciário. O questionamento é quanto à inafastabilidade do crivo do Poder 

Judiciário de toda e qualquer atividade que venha a atingir direito individual 

e direito de terceiros. Porém, é certo que há jurisdição fora do Judiciário, tal 

como ocorre com o CADE e com o TC, os quais desempenham atividade 

jurisdicional própria. 
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O Poder Judiciário, em razão do que está previsto no art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição, não pode ter sonegado de sua apreciação lesão 

ou ameaça de lesão a direito, o que não obsta o exame por outros órgãos, 

com uma jurisdição específica e especial. 

É preciso não perder de vista que, a partir da CF/88, houve uma 

espécie de publicização do direito brasileiro, diante da intervenção do Estado 

nas relações jurídicas de direito privado, em favor das minorias via ações 

afirmativas. 

A nova tendência colocou o direito administrativo dentro de um 

contexto inteiramente novo. Daí a necessidade de reescrever as instituições 

de direito público, sem olvidar que, perante o Poder Judiciário, não mais se 

pode aceitar a preponderância absoluta do Estado. 

Por outro ângulo, tende-se a retirar do Judiciário a solução das 

controvérsias que possam ser dirimidas pelas próprias partes, porque de fácil 

solução o conflito (conciliação ou mediação), ou de solução técnica de tal 

preponderância que melhor será deixar a lide por conta de um árbitro. Afinal, 

o Estado-juiz não pode continuar a deter um absoluto monopólio na solução 

das demandas. Daí a tendência de dar-se hoje jurisdição fora do Judiciário, 

na tentativa de obtermos uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente. 

Advirta-se, entretanto, que toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão pode 

ser levada ao Judiciário.  

Registre-se que, no Brasil, a Justiça arbitral tem ensejado 

magníficos resultados, e os Juizados Especiais, nos quais a mediação e a 

conciliação são a tônica, favorecem a autocomposição dos conflitos, com 

melhores soluções que as impostas pelo Estado-juiz.  
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Qual é a diferença, entretanto, desses tipos de tribunais, cujas 

soluções são administrativas, para um Tribunal de Contas? As atribuições do 

Tribunal de Contas estão previstas na Constituição, nelas incluindo, não por 

delegação ou por autocomposição, o poder de julgar e decidir como uma 

atividade própria, precípua e especial - para isso foi criado. Essa é a grande 

diferença. 

Outra diferença é que o Poder Judiciário, em relação a todas as 

atividades dos tribunais administrativos e dos procedimentos 

administrativos, esquadrinha os atos e as decisões tomadas pelos 

administradores em todos os seus ângulos: em relação à finalidade, ao 

motivo e à causa. Hoje, o Judiciário vai, inclusive, perquirir da conveniência e 

da oportunidade. Está errado quando se diz que cabe ao Judiciário examinar 

o princípio da legalidade; compete-lhe, sim, averiguar se a decisão tem uma 

finalidade pública, se a causa foi pública e, mais ainda, se o principio da 

moralidade, que deixou de ser aquele substantivo abstrato para ser requisito 

do ato administrativo, constitucionalmente exigido. 

O mesmo não ocorre com o Tribunal de Contas. Quando ele 

exerce a jurisdição que lhe é própria e específica, cabe-lhe dizer se foi a 

decisão pautada nos postulados constitucionais maiores: o princípio da 

legalidade, o da ampla defesa, o do contraditório e o do devido processo 

legal, pois devem todos ser por ele observados, na sua atividade própria 

como órgão criado para essa finalidade. 

Parece-me que esse é o grande questionamento quanto à visão 

que se tem da atividade do Tribunal de Contas. Porém, chama-se a atenção 

para o fato de que ele, ao lado da função eminentemente opinativa, de 

auxiliar do Legislativo, e de possuidor de atividade jurisdicional, tem outras 
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funções, nas quais age como um administrador, praticando atos 

administrativos complexos, como, por exemplo, a admissão, a aposentadoria 

ou a exoneração. São atos administrativos, nos quais se examinam as 

questões e se decide pela exoneração, pela demissão ou aposentadoria, 

cabendo ao Tribunal de Contas a chancela para o ato. 

Digamos, por exemplo, que a administração verifique que houve 

um erro da sua parte quanto à aposentadoria, não podendo voltar atrás, 

porque, com a chancela do Tribunal de Contas, passa também esse órgão a 

ser responsável pelo agente. Embora a administração possa anular os seus 

atos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, nos atos 

administrativos complexos só pode fazê-lo com o aval do Tribunal de Contas 

- daí a Súmula n° 6 do Supremo Tribunal Federal. 

Observe-se, portanto, que o Tribunal de Contas, além de agir 

como administrador coadjuvante, funciona também como fiscalizador, das 

licitações, das contas públicas, das concorrências, enfim, de todas as 

atividades listadas na Constituição. É o caso da decisão do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, quando concluiu pela ilegalidade do edital de 

licitação para a concessão de exploração do sistema rodoviário 

Anhanguera/Bandeirantes. Tal atividade não é jurisdicional. A emissão de 

parecer sobre concorrência ou licitação não é exercício de jurisdição, é 

desempenho de atividade fiscalizadora, coadjuvando com a administração. 

Quando o Tribunal de Contas exerce atividade judicante, pode aplicar 

sanções de natureza pecuniária, ou decretar a interdição de direito 

(Constituição, inciso VIII, do art. 71). 

Matéria que tem rendido grande questionamento reside na 

identificação da natureza jurídica da pena pecuniária. Tem-se entendido que 
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se constitui, portal decisão, um título executivo, podendo ser cobrado como 

tal. Há resistências quanto a esse entendimento, argumentando-se que é 

necessária à inscrição na dívida ativa, sem a qual não será possível a 

execução. Esse pensamento está errado, data venia, pois a Constituição não 

contém palavras inúteis. A plenitude das normas constitucionais já indica que 

o Tribunal de Contas pode aplicar a sanção pecuniária e cobrá-la 

imediatamente, sob pena de ter-se uma grande ironia, porque ficaria ele a 

reboque do órgão do Ministério da Fazenda, por ele fiscalizado. 

Observe-se que cabe ao Tribunal de Contas aplicar a sanção 

pecuniária ao administrador faltoso, inclusive ao procurador da Fazenda, a 

quem incumbe fazer a inscrição. Hoje, o entendimento majoritário é no 

sentido de que se trata de título executivo por imposição constitucional (art. 

71, §3°). 

Concluindo, dentro das atividades exercidas pelo Tribunal de 

Contas, nós, do Poder Judiciário, temos de avaliar, por meio da norma 

constitucional, quando ele funciona como mero auxiliar do Poder Legislativo 

ou quando funciona na nobre função de órgão julgador. 

Não poderia, neste momento, deixar de dizer que, muitas vezes, 

há uma grande confusão, inclusive no Judiciário. É necessário registrar que, 

em relação às contas públicas, fica o Tribunal de Contas com a incumbência 

de verificar e emitir o parecer - podendo o Legislativo, a quem incumbe 

julgá-las, decidir contra o parecer técnico, o que é desimportante, porque o 

poder político pode dele discordar. 

Entendo ser de importância fundamental tal colocação, razão 

pela qual ressalto mais uma vez: as contas orçamentárias do chefe do 

Executivo são aprovadas ou desaprovadas pelo Legislativo, a quem incumbe 
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julgá-las. Na hipótese, o Tribunal de Contas funciona como órgão opinativo, 

pois as contas sofrem julgamento político, no qual pode ser desconsiderado o 

parecer técnico. 

Diferentemente, as contas dos administradores públicos, dos 

ordenadores de despesas, são apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas. 

Por exemplo, o chefe do Executivo pode funcionar como ordenador de 

despesas, o que ocorre em relação aos municípios com estrutura 

administrativa menos complexa. Cabe ao prefeito emitir cheques e fazer os 

pagamentos. Essas contas, diferentemente daquelas que estão rubricadas rio 

orçamento, são examinadas e julgadas pelo Tribunal de Contas. 

Pergunta-se então: o chefe do Executivo pode ser punido pelo 

Tribunal de Contas? A resposta é positiva, porque a punição dirige-se contra 

o ordenador de despesas que, coincidentemente, é também o agente 

político, prefeito municipal. 

A atividade jurisdicional do Tribunal de Contas é diferente da 

atividade pseudojurisdicional, por exemplo, do CADE e dos PROCGN's, 

porque nas outras decisões, proferidas em processos ou procedimentos 

administrativos, o Judiciário pode esquadrinhar não somente a forma mas 

todo o conteúdo, finalidade, motivação e moralidade. Porém, nas decisões do 

Tribunal de Contas existe apenas um bloco fechado que o Judiciário examina 

para observar se os postulados democráticos contidos na Constituição foram 

obedecidos. A atividade judicial, quanto a esses atos do Tribunal de Contas, 

é bastante restrita. 

 Há duas atividades: uma de menor penetração, mas de grande 

efeito, e a outra, que é a atividade maior do Tribunal, quando age como 

coadjuvante dos administradores, tendo os seus atos submetidos ao crivo do 
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Poder Judiciário como qualquer ato do administrador, observando-se, 

apenas, que nesses atos administrativos complexos há de se levar em conta 

o conteúdo da Súmula n° 6 do Supremo Tribunal Federal: 

"A revogação ou anulação pelo Poder Executivo, de 

aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não 

produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada a 

competência revisora do Judiciário." 

Na atividade que desempenha o Tribunal de Contas, como fiscal 

da lei, apenas se desincumbe de uma função institucional e, cada vez mais, 

surgem outras atividades institucionais por meio de leis extravagantes como, 

por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ensejou ao Tribunal de 

Contas incluir uma série de atividades em relação ao administrador.  

Por último, assinalo que é também jurisdicional a atividade que 

permite ao Tribunal de Contas a aplicação de sanções, pecuniárias ou 

interventivas.   

Pedindo desculpas por ter me alongado nas considerações, 

termino com uma frase contida rio romance de Oscar Wilde, Retrato de 

Dorian Gray:  

"É preciso que reescrevamos os nossos provérbios, porque foram 

eles escritos no inverno e já estamos no verão." 

DEBATES 

A Sra. Márcia Farias: Exma. Sra. Ministra Eliana Calmon, 

muitíssimo obrigada pela palestra com a qual V. Exa. acaba de nos brindar. 
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Indago se seria possível abrirmos 15 minutos para perguntas, 

que serão feitas, a princípio, verbalmente, ficando, também, a possibilidade 

de encaminhá-las à Mesa por escrito. 

Permito-me ser a primeira, enquanto os demais se preparam.  

O Tribunal de Contas, ao julgar as contas do chefe do Poder 

Executivo, tem papel auxiliar - como bem ressaltou V. Exa. é o Poder 

Legislativo que, efetivamente, as julga; entretanto, como o auxílio prestado 

pelo Tribunal é de caráter técnico e o julgamento das contas pelo Poder 

Legislativo é de natureza política, entendo que o parecer do Tribunal de 

Contas é vinculante, se apontando manifesta irregularidade ou manifesta 

ilegalidade. Explico: se a ilegalidade é tecnicamente comprovada, como 

justificar o julgamento das contas por parte do Poder Legislativo pela 

regularidade diante do Estado democrático de direito? Como admitir que um 

julgamento político possa suplantar a ordem jurídica vigente? Admitir-se que 

o parecer prévio, quando aponta irregularidade manifesta, não prevaleça, 

seria uma solução autofágica do Estado de direito. O que pensa V. Exa. a 

esse respeito? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: 

 Encontrei no STJ uma jurisprudência já sedimentada e 

estabelecida nesse sentido. Refleti sobre o tema em razão de um processo, 

de um caso concreto, em que o Tribunal de Contas tinha analisado as contas 

como absolutamente regulares, e foram elas rechaçadas pela Câmara   

Legislativa da Bahia, em exame político. É exatamente o contrário do 

exemplo que V. Exa. citou. Na sua pergunta, o poder  político superou a   

ilegalidade.  No exemplo que trouxe não houve ilegalidade e o poder político, 

mesmo assim, rejeitou as contas. Parece-me que, no momento em que a 
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tarefa de julgar as contas foi dada ao Congresso Nacional é, por simetria, à 

Assembléia Legislativa do Estado ou à Câmara dos Vereadores do Município, 

não podemos falar em quebra do Estado de direito. Quando falamos em ato 

político, falamos não no ato político partidário, mas no de governar. No ato 

de governar, os técnicos, os auditores, os julgadores do Tribunal de Contas 

etc. são espécie de agentes propulsores, diferentemente dos parlamentares, 

que são agentes políticos ligados à atividade-meio. Dou um exemplo: quando 

era Juíza de 1º Grau, tinha uma visão bastante restrita, porque estava no 

tête-à-tête com o jurisdicionado e cabia-me fazer a aplicação da norma ao 

caso concreto. Quando ingressei no Tribunal Regional Federal e passei a 

exercer uma judicatura mais abrangente, adquiri uma visão política, 

conscientizando-me que uma solução, em um caso concreto, torna-se um 

precedente para uma coletividade. No Superior Tribunal de Justiça, a minha 

visão ampliou-se ainda mais, porque vejo o reflexo do meu agir sobre uma 

coletividade ainda maior. 

PLATÉIA: 

 Acerca da independência entre as esferas administrativa e penal, 

V. Exa. concluiu, mencionando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Indago se há 

obrigatoriedade, faculdade ou se é vedada a comunicação no Ministério 

Público a respeito de indícios de crime contra a administração pública 

observados no curso do processo de fiscalização. É necessário aguardar 

decisão final no âmbito administrativo, como aqui, no Tribunal de Contas, ou 

no CADE, para comunicar possíveis indícios observados pelo Ministério 

Público ou se, ao contrário, é possível curso concomitante das apurações do 

inquérito policial e da ação administrativa? 
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A minha preocupação se fundamenta em saber se com o aguardo 

do deslinde administrativo, com um transcurso de prazo poder-se-ia perder 

evidências ou operar prescrição. 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON:  

Penso que se a Lei de Responsabilidade Fiscal fosse engessar a 

atividade do Ministério Público, seria a criação de uma condição de 

procedibilidade para o deslinde da ação penal, o que não se pode admitir. 

Algumas vezes, a materialidade ou a autoria só ficam delineadas ao final da 

apuração de natureza fiscal.  Em outras, os indícios são tão veementes, o 

que enseja o Ministério Público a já ingressar com a ação penal. 

O exame da atividade administrativa pode direcionar o Ministério 

Público, que já sabe onde buscar os demais elementos, mas não pode ser 

condição de procedibilidade para ele, que tem uma atividade eminentemente 

independente.  

Ainda sob a égide da Constituição anterior, examinei, na Bahia, a 

questão de alguns médicos do INSS, chefes do INAMPS, que enviavam 

pacientes para suas clínicas particulares, sem que tivessem eles problema de 

saúde. Os médicos prescreviam operações e outros procedimentos, visando à 

rentabilidade das clínicas. Eles foram processados criminalmente e 

respondiam, concomitantemente, na esfera administrativa. Não tive dúvida, 

condenei-os antes de término do inquérito administrativo, porque as provas 

constantes dos autos eram veementes e convincentes.  

O processo criminal estava em grau de apelação quando foram 

eles absolvidos na esfera administrativa. A absolvição na esfera 
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administrativa diminuiu a força da sentença penal, embora não a 

prejudicasse. Tanto que a sentença condenatória foi confirmada. 

O SR. RODRIGO FERREIRA (ADVOGADO): 

 Sra. Ministra, como V. Exa. vê o controle de constitucionalidade 

exercido pelos Tribunais de Contas à luz do controle preventivo que lhes é 

inerente? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON:  

Órgãos que têm pseudojurisdição, e o próprio Tribunal de Contas 

o tem, no exercício da mesma, podem afastar a norma e aplicar a 

Constituição, questão que não está ainda muito bem esclarecida sob o ponto 

de vista doutrinário, mas é o que há de mais recente. Suscitar ou declarar a 

inconstitucionalidade de uma norma só deve acontecer com atividade 

jurisdicional, no âmbito do Poder Judiciário. 

O administrador ou os órgãos que têm pseudojurisdição, como o 

Tribunal de Contas, a única coisa que podem fazer é, como os magistrados, 

afastar a norma que lhes parecer inconstitucional, porque ninguém está 

obrigado a obedecê-la. Assim, afasto a norma e aplico a Constituição. Se 

esta não tiver norma clara, o que faço? Aplico um princípio constitucional, ou 

seja, enxerto vácuo legislativo infraconstitucional com princípios contidos na 

Carta Maior. 

O SR. CARLOS HENRIQUE - SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO:  

Na hipótese de o Tribunal de Contas negar registro á uma 

aposentadoria, e o Poder Judiciário, por seu turno, mediante ação 
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competente, determinar à administração que restabeleça o ato, fica o 

Tribunal de Contas vinculado à decisão judicial pára efeito de registrá-lo? Em 

caso positivo, o poder do Tribunal de Contas constitucionalmente 

estabelecido não ficaria desfigurado? Em caso negativo, como ficam os 

efeitos das sentenças do Poder Judiciário? Se essas prevalecem, qual a 

utilidade do ato de registro pelo Tribunal de Contas da União? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON:  

O ato de registro é a complementação de um ato administrativo 

complexo, que só se completa com o registro feito pelo Tribunal de Contas. 

Não vejo problema em o Poder Judiciário negar esse registro, ou 

seja, não concordar com aquilo que foi chancelado pelo Tribunal de Contas. 

O Poder Judiciário pode anular atos administrativos? Pode. Então, faz a 

triagem e verifica as razões pelas quais o Tribunal de Contas indeferiu o 

registro, para acolhê-las ou não, via sentença constitutiva negativa. 

E quais são os efeitos da sentença constitutiva, seja positiva ou 

negativa? Efeitos ex tunc. Volta à origem do ato para que não cause o ato 

nulo prejuízo nesse interregno. 

PLATEIA:  

Sra. Ministra, como disse V. Exa., a aposentadoria é um ato 

complexo, surte efeito desde o momento em que foi decretada e tem o que 

se chama abono provisório. Quando vem ao tribunal e está tudo de acordo, 

registra-se e passa a ter o provento definitivo. 

Penso que o Tribunal deve examinar não só o direito à 

aposentadoria, que é constitucional, uma vez que as pessoas têm o direito 
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de se aposentar por tempo de contribuição, invalidez ou compulsoriamente, 

mas também há uma fatura a ser paga, que é o abono provisório. Não vejo 

como dissociar o exame, do direito à aposentadoria com o conseqüente 

provento que se vai levar para a inatividade. Essa questão não é pacífica, 

porque alguns pensam que se deve examinar apenas o direito. 

O Supremo Tribunal Federal diz que o Tribunal de Contas não 

pode registrar uma aposentadoria em desacordo com o que foi requerido. Se 

a pessoa está trabalhando e ganha "x", tem tempo suficiente e pede 

aposentadoria, o abono provisório reflete aquilo. Às vezes, o tribunal conclui 

que a parcela está errada, quer dizer, a pessoa tem direito à aposentadoria, 

mas o abono está incorreto, autorizando que seja retirada uma vantagem de 

20 ou 30% do estipêndio. Tal situação não está em desacordo com o que a 

pessoa pediu? Entendo que temos que analisar as coisas ao mesmo tempo. 

O abono provisório é a fatura. Toda despesa tem empenho, liquidação e 

pagamento. O que fazemos na aposentadoria é liquidar a fatura. Não é isso? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON:  

Penso que existe um grande interesse por parte dos advogados 

em dissociar para que o processo tenha mais celeridade - situação que 

acontece, pelo atraso da prestação jurisdicional. Qual a conseqüência lógica 

de um ato de aposentação? O recebimento de proventos. Como posso 

declarar válida uma parte de um ato e deixar como inválida a outra metade? 

A aposentadoria só está completa quando a relação jurídica se extingue e 

estão estabelecidas as regras. Neste momento, está ungido e sacramentado. 

Se existe a dúvida em relação às parcelas de proventos, o que acontece? 

Fica a aposentadoria, provisoriamente, no limbo, para acertar-se o seu 

processamento. Considerar regular uma aposentadoria, sem estar ela 

20

ALVES, Eliana Calmon. A Decisão Judicial  e a Decisão do Tribunal de Contas: 
independência das instâncias administrativas, cível e penal. Revista Ibero-Americana 
de Direito Público, v.4, n.11, p. 87-95, 2003. 



a Decisão Judicial e a Decisão do Tribunal de Contas: independência das instâncias 
administrativas, cível e penal 

 
 

 

regular, traz conseqüências sérias, parece-me insensatez, porque em 

decorrência tem-se uma série de vantagens e conseqüências. 

PLATEIA:  

Sra. Ministra, complementando a primeira pergunta que lhe foi 

apresentada, gostaria de saber se V. Exa. entende que pode ser imputado 

algum tipo de responsabilidade àqueles que, de algum modo, contribuem 

para que informações, indícios fortes, não cheguem ao Ministério Público? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON:  

Sim, é crime capitulado no Código — prevaricação -, que é fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa por motivo de foro Intimo. Perdemos tanto a 

noção, estamos com a moralidade pública tão esgarçada, que começamos, 

às vezes, a ter dúvidas do que é certo ou errado. 

Não sabemos se devemos, efetivamente, levar adiante 

informações que temos, com medo de sofrer as conseqüências. Instituiu-se 

socialmente a chamada "Lei de Gérson": vamos nos dar bem. Se não é 

problema nosso, nada fazemos. Só que esse é um problema de todos. 

Temos, então, a figura do sujeito criador de casos, aquele que não deixa 

passar nada. Falamos mil coisas de uma pessoa que é absolutamente 

rigorosa com as informações que tem e que luta pela preservação da coisa 

pública, mas não se pode omitir algo de que se tem conhecimento e que 

pode levar o Ministério Público a uma investigação factível. 

PLATÉIA: 

Sra. Ministra, a atividade exercida pelo TCU, na forma do art. 71, 

inciso II, seria, então, uma atividade judicante especial. V. Exa. verifica a 
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formação de coisa julgada também especial nessa atividade? Quais seriam os 

efeitos dessa coisa julgada? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON:  

Há coisa julgada porque o TCU não poderia voltar a examiná-la 

em razão daqueles fatos já ocorrentes. Não conheço nenhum mecanismo que 

possa se assemelhar à ação rescisória, mas, naturalmente, no trato com a 

atividade administrativa judicante — assim classificada por mim - se se 

verificar, posteriormente, mesmo com a coisa julgada, que houve qualquer 

daqueles atos que ensejariam até mesmo a extinção da coisa julgada formal 

e material no Poder Judiciário, penso que se pode voltar atrás. Por exemplo, 

foi feito um julgamento que enseja questionamentos muito sérios. Novas 

provas surgiram, verificando-se que houve crime de quem as manipulou - 

enfim, os fatos que ensejaram aquele julgamento são inteiramente novos ou 

inexistentes. Entendo que, nesse caso, a coisa julgada de natureza 

administrativa no Tribunal de Contas pode ser alvejada. Esse 

questionamento poderia ser feito até mesmo no Poder Judiciário à frente das 

provas. 

PLATÉIA:  

Gostaríamos que a Dra. Márcia Farias entregasse um buquê de 

rosas a Sra. Ministra Eliana Calmon, em agradecimento pela sua vinda e pela 

propícia palestra. 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON:  

Foi um prazer estar aqui. Esta foi uma tarde muito boa. Tive a 

oportunidade de compartilhar com os senhores de algumas teses 

interessantes do nosso comum interesse. 
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Muito obrigada pela oportunidade.  

ENCERRAMENTO 

A SRA. MÁRCIA FARIAS:  

Sra. Ministra Eliana Calmon, agradeço muito a presença de V. 

Exa. Foi, realmente, brilhante a sua palestra. Penso que todos nós ganhamos 

com a oportunidade de arejar e de trocar idéias com palestrantes de fora do 

Tribunal. Mesmo tendo bons palestrantes na Casa, é muito bom quando 

podemos trocar experiências, principalmente com Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça. 

Agradeço a presença de todos, à Administração do Tribunal, que 

nos auxiliou, ao Centro de Estudos Jurídicos do Ministério Público e aos seus 

servidores, desejando a todos uma boa tarde e um bom trabalho. 

Muito obrigada. 
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