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RESUMO 

 

GOMES, Emerson Cesar da Silva. Responsabilidade financeira - uma teoria sobre a 

responsabilidade no âmbito dos Tribunais de Contas. 2008. 364 p. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

A responsabilidade financeira é uma espécie de responsabilidade jurídica existente nos países 

que adotam o modelo de Tribunais de Contas com função jurisdicional. No Brasil, existem 

duas modalidades de responsabilidade financeira: a reintegratória, que compreende o 

ressarcimento do dano causado ao erário (débito) e a sancionatória, que compreende a 

aplicação de uma multa, que pode ser cumulada ou não com a imputação de débito. É 

responsabilidade subjetiva que incide sobre um conjunto específico de sujeitos denominados 

de "agentes contábeis". Está vinculada às funções de fiscalização da gestão pública e de 

julgamento das contas, o que reforça a sua finalidade preventiva e, não somente, reparadora 

ou punitiva. A responsabilidade financeira tem características, pressupostos e finalidades 

próprias que a diferenciam de outras espécies de responsabilidade, tais como, a 

responsabilidade civil, a penal, a disciplinar, a administrativa e a responsabilidade por ato de 

improbidade administrativa. Os Tribunais de Contas exercem uma jurisdição especial e 

limitada, relacionada às pretensões do Estado à Responsabilidade Financeira, o que em 

outros países é denominada jurisdição contábil ou financeira. Esta modalidade de jurisdição é 

compatível com as demais jurisdições, ainda que se sujeite a eventual controle pelo Poder 

Judiciário, restrito aos aspectos formais e de manifesta ilegalidade. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade financeira. Gestão Pública. Tribunal de Contas. Jurisdição 

Contábil. Recursos Públicos. Multa. Débito. Dano ao Erário. Regime Jurídico.  
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ABSTRACT 

 

GOMES, Emerson Cesar da Silva. Responsabilidade financeira - uma teoria sobre a 

responsabilidade no âmbito dos Tribunais de Contas. 2008. 364 p. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

The accounting liability is a kind of legal responsibility present in the countries that adopt the 

model of "Courts of Auditors" with jurisdictional functions. In Brazil, there are two types of 

accounting liabilities: "reintegratory" liability, which comprise the compensation of the loss 

caused to the state treasury (debt); and the "sanctionatory" liability, which comprise the 

submission of a fine, cumulated or not with the debt imputation. It is a subjective liability 

upon specific group of individuals referred as "countable agents". It is closely related to the 

functioning roles as public auditing and accounting judgment, which reinforces its preventive 

purpose, instead of solely reparatory or punitive. The accounting liability has its own 

characteristics, requirements and purposes which differentiates it from the other types of 

responsibilities such as civil, criminal, disciplinary, administrative and the responsibility 

related to the administrative improbity. The Courts of Accounts employ a specific and limited 

jurisdiction, which is related to the State’s pretensions regarding financial responsibility. In 

other countries this is regarded as countable or financial jurisdiction. This jurisdiction 

modality is compatible with other jurisdictions, even though it is eventually subjected to the 

control by the Judiciary Power which is restricted to formal aspects and to manifested 

illegality. 

Keywords: Accounting Liability. Public Management. Court if Auditors. Accounting 

Jurisdiction. Public Funds. Public Money. Fine. Debt. Loss. State Treasury. Juridical Regime. 
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RESUMEN 

 

GOMES, Emerson Cesar da Silva. Responsabilidade financeira - uma teoria sobre a 

responsabilidade no âmbito dos Tribunais de Contas. 2008. 364 p. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

La responsabilidad financiera (en España, responsabilidad contable) es una especie de 

responsabilidad jurídica existente en los países que adoptan el modelo de Tribunales de 

Cuentas con función jurisdiccional. En Brasil, existen dos modalidades de responsabilidad 

financiera: la "reintegratoria" (o compensatoria), que comprende el resarcimiento del daño 

causado al erario (débito) y la sancionatoria, que comprende la imposicion de una multa, que 

puede ser acumulada o no con la imputación del debito. Es responsabilidad subjetiva que 

incide sobre un conjunto específico de sujetos denominados "cuentadantes". Esta vinculada a 

las funciones de fiscalización de la gestión pública y de enjuiciamiento de las cuentas, lo que 

refuerza su finalidad preventiva y, no solamente, reparadora o punitiva. La responsabilidad 

financiera tiene características, presupuestos y finalidades propias que la diferencian de otras 

especies de responsabilidad, tales como, la responsabilidad civil, la penal, la disciplinar, la 

administrativa y la responsabilidad por acto de "improbidade" administrativa. Los Tribunales 

de Cuentas ejercen una jurisdicción especial y limitada, desde el punto de vista personal y 

material, relacionada con las pretensiones del Estado de Responsabilidad Financiera, lo que en 

otros países se denomina jurisdicción contable o financiera. Esta modalidad de jurisdicción es 

compatible con las demás jurisdicciones, aunque se sujete a un eventual control por el Poder 

Judicial, restringido a los aspectos formales y de manifiesta ilegalidad.  

  

Palabras llave: Responsabilidad financiera. Responsabilidad Contable. Gestión Publica. 

Tribunal de Cuentas. Jurisdicción Contable. Multa. Débito. Daño ao Erario. Regimén 

Jurídico. Cuentadantes. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Esta dissertação tem por objeto o regime jurídico da responsabilidade 

decorrente das infrações às normas que regulam a gestão de bens, dinheiros e valores 

públicos e cujo processamento e aplicação competem, no Direito Brasileiro, aos Tribunais de 

Contas.  

 

  A responsabilidade financeira
1
, denominação que adotamos para designar esta 

espécie de responsbilidade jurídica, manifesta-se na imputação de débito, ou seja, na 

condenação a repor aos cofres públicos uma determinada importância em dinheiro, e na 

aplicação de multa, sanção pecuniária que, no nosso Direito, pode ser de três espécies 

distintas: multa simples (limitada a um valor absoluto), multa proporcional ao dano ao erário 

e multa de até 30% dos vencimentos
2
. 

  

  A origem da responsabilidade financeira encontra-se na separação entre a 

gestão e a propriedade dos bens, típica das organizações modernas, públicas ou privadas. De 

fato, a gestão de recursos alheios, no Direito Público ou no Direito Privado, impõe ao gestor 

o cumprimento de regras e princípios jurídicos com o objetivo de promover o atendimento 

dos objetivos traçados pelo titular destes recursos. Dentre estas normas, podemos citar o 

dever de prestar contas (art. 70, parágrafo único, CF/88).   

 

                                                 
1
Ante a falta de denominação específica deste instituto jurídico no Brasil e, com o fito de distingui-la das demais 

modalidades de responsabilidade jurídica, adoto a expressão "responsabilidade financeira" extraída do Direito 

Português e, também encontrada nos Estados da Comunidade dos Paises de Língua Portuguesa (CPLP). 
2
 Excluo do objeto de pesquisa as duas outras sanções de competência do TCU previstas na Lei n° 8.443/92 (Lei 

Orgância do Tribunal de Contas da União): a) a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança, no âmbito da Administração Pública (art. 60) e b) declaração de inidoneidade do licitante fraudador, 

impossibilitando o licitante de participar de licitações com a administração pública federal (art. 46).  A exclusão 

se deve, em primeiro lugar, à ausência de previsão expressa das referidas sanções na Constituição Federal de 

1988, tal como ocorre com a imputação de débito e com a aplicação de multa.  Em razão da ausência de previsão 

expressa na CF/88, não há também uniformidade no tocante à aplicação destas penalidades para as demais esferas 

de governo (Estados, Distrito Federal e Municípios). Em segundo lugar, não se tem notícia, no Direito 

Comparado, de sanções desta natureza aplicadas pelas Cortes de Contas. Por fim, são escassos os julgados 

proferidos pelo TCU em que tais penalidades foram cominadas. Além disso, estas penalidades foram são 

aplicadas em conjunto com a imputação de débito e com a multa. 
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                       No Direito Público Brasileiro, este conjunto de normas está capitulado 

basicamente em dois ramos da ciência jurídica: no Direito Administrativo e no Direito 

Financeiro.   

 

  Como integrantes do sistema de controle externo da atividade financeira do 

Estado, os Tribunais ou Cortes de Contas, além da função fiscalizatória, cumulam as 

competências de julgamento das contas e de aplicação das sanções estabelecidas em lei.  

 

            A responsabilidade financeira, neste contexto, está diretamente vinculada à 

função fiscalizatória e à de julgamento das contas, fato  que tem relevantes implicações no 

seu regime jurídico, mormente no tocante à delimitação dos sujeitos passivos da 

responsabilidade e na graduação das sanções financeiras. 

 

  A responsabilidade financeira encontra fundamentação no inciso VIII do 

artigo 71 da Constituição Federal e está regulamentada pelas Leis Orgânicas dos Tribunais de 

Contas, editadas pelo ente federado ao qual estas Cortes integram. Nada obstante, a Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei Federal n° 8.443/92), apesar de não ser lei 

nacional, é adotada como paradigma para diversas leis editadas no âmbito Estadual. 

  

 Ocorre que estas leis orgânicas são omissas no tocante a diversos aspectos 

pertinentes à efetivação da responsabilidade financeira, tais como, os pressupostos da 

responsabilidade; o conceito de dano ao erário e a sua delimitação; o conceito de grave 

infração à norma de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial ou operacional; 

os critérios de quantificação da responsabilidade financeira; os sujeitos ativo e passivo da 

responsabilidade financeira; as hipóteses de exclusão da responsabilidade; as hipóteses de 

extinção da responsabilidade, tais como a prescrição; a transmissibilidade da 

responsabilidade aos sucessores; os princípios de direito material e processual aplicáveis; os 

procedimentos aplicáveis à efetivação da responsabilidade financeira; as inter-relações da 

responsabilidade financeira com as de outra natureza decorrentes da mesma situação fática. 
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 A doutrina pátria, por sua vez, aborda de maneira desinteressada e 

superficialmente algumas destas questões, faltando uma visão global que permita o 

entendimento do tema como um todo coerente. A atenção dos doutrinadores está voltada 

exclusivamente para as competências legais e constitucionais dos Tribunais de Contas, para a 

posição do órgão dentre os Poderes da República e para a eficácia das suas deliberações. 

  

 Por outro lado, os estudos sobre a Responsabilidade do Agente Público não 

contemplam a responsabilidade no âmbito dos Tribunais de Contas. Com efeito, inúmeros 

trabalhos e obras científicas abordam a Responsabilidade Penal, Civil, Disciplinar, Política e 

por improbidade administrativa, sem sequer mencionar a atuação dos Tribunais de Contas. 

   

               Nada obstante este desinteresse da doutrina, a solução das questões 

apresentadas torna-se imprescindível no cotidiano dos Tribunais de Contas, no Supremo 

Tribunal Federal (quando do julgamento dos Mandados de Segurança contra atos do TCU) e 

nos órgãos do Poder Judiciário nos quais se processará a execução dos Acórdãos daquelas 

Cortes. 

 

Metodologia 

 

  Adotar-se-á nesta pesquisa, para a colmatação das lacunas apresentadas, a 

analogia, conforme preconiza o art. 4°, da Lei de Introdução ao Código Civil; o método 

jurisprudencial, mediante consulta das soluções apresentadas pela jurisprudência dos 

Tribunais de Contas e do Supremo Tribunal Federal; e o método comparatístico, mediante 

análise da legislação e da jurisprudência das Cortes de Contas, nos Estados Estrangeiros que 

adotam Sistema de Controle Externo semelhante ao brasileiro, a saber, Espanha, Itália, 

França, Bélgica e os da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

 

 Acerca da adoção de parâmetros alienígenas, convém fazer alguns 

esclarecimentos. Em primeiro lugar, cumpre observar que os Tribunais de Contas ocupam 

posição singular na estrutura do Estado, não se integrando, em sentido estrito, em nenhum dos 
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Poderes da República
3
 e suas funções e competências não se encaixam, perfeitamente, nas 

tradicionais funções de Estado: administração, legislação e jurisdição. Desta forma, a analogia 

com instituições integrantes da Administração Pública ou do Poder Judiciário pode levar a 

conclusões equivocadas acerca da responsabilidade financeira. 

 

 João Franco do Carmo, nesta linha, ensina que o instituto da responsabilidade 

financeira (no ordenamento jurídico português) não deve ser alheio, nem imune à 

consideração das soluções acolhidas nos ordenamentos jurídicos estrangeiros (CARMO, 

1995). Além disso, complementa: "O método comparativo permite, com efeito, compreender 

melhor e ponderar criticamente a solução consagrada na ordem interna, tal como fornece 

pontos de referência à iniciativa legislativa do seu aperfeiçoamento" (CARMO, 1995, p. 95).  

O autor português alerta, entretanto, para os riscos das adaptações irrefletidas ou das meras 

traduções precipitadas. As soluções que mais se aproximam do direito positivo português, 

segundo o autor, são aquelas relativas a ordenamentos em que é consagrada a existência de um 

Tribunal de Contas ou órgão jurisdicional de controle financeiro externo (CARMO, 1995).  

 

           O exame do Direito Estrengeiro será útil nas questões pertinentes ao regime 

jurídico da responsabilidade financeira. A título de exemplificação, a Lei de Organização e 

Processo do Tribunal de Contas de Portugal (LOPTC - Lei n° 98/97, alterada pelas Leis n° 87-

B/98 e 1/2001) regula diversos aspectos que não foram considerados pelo legislador pátrio: 

hipóteses ensejadoras da responsabilidade financeira reintegratória (artigos 59° e 60°), 

avaliação da culpa (artigo 64°), critérios de fixação das multas (artigo 65°), as causas de 

extinção da responsabilidade (artigo 69°) e os prazos de prescrição e as hipóteses de suspensão 

da prescrição (artigo 70°). 

 

 O foco do nosso estudo será a Legislação Federal Brasileira, adotada como 

paradigma em vários Estados Federados. Ademais, o art. 75, caput, da CF/88 dispõe que as 

normas constitucionais do Tribunal de Contas da União aplicam-se, no que couber, à 

                                                 
3
 O Tribunal de Contas não integra o Poder Legislativo, pois, os art. 44, da CF/88, que define que o 

Poder Legislativo é composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Não integra também o Poder 

Executivo, pois o art. 76, da CF/88 define que o Poder Executivo é composto pelo Presidente da República, 

auxiliado pelos Ministros de Estado. Por fim, não integra o Poder Judiciário, eis que não está contido no rol do 

art. 92, da CF/88.  
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organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito 

Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.  

   

  Parte-se da premissa de que a responsabilidade financeira constitui categoria 

jurídica autônoma, não a enquadrando, inicialmente, como espécie de outros institutos já 

consagrados: responsabilidade civil, penal e administrativa. Entretanto, tal posição será 

revisitada e confirmada no final deste Trabalho, quando da discussão da natureza jurídica da 

responsabilidade financeira. 

 

Estrutura do Trabalho 

 

  Feitas estas considerações iniciais, faço um panorama do que pretendo discutir 

neste trabalho. 

   

  A dissertação está dividida em quatro partes: uma parte introdutória; uma 

parte referente aos aspectos materiais da responsabilidade financeira; uma parte referente aos 

seus aspectos processuais e uma parte final na qual examino as diferentes facetas da 

responsabilidade financeira como categoria jurídica autônoma. 

 

  Na Parte Introdutória (capítulos 2 a 7), discorro sobre os conceitos jurídicos 

fundamentais adotados como base na pesquisa; sobre o conceito de responsabilidade 

financeira, suas modalidades, características e fundamentos; sobre os modelos de 

responsabilidade adotados no Direito Estrangeiro e sobre o Panorama Histórico da 

Responsabilidade Financeira no Brasil. 

 

  Na Segunda Parte (capítulos 10 a 17), abordo os princípios materiais da 

responsabilidade financeira; os seus pressupostos objetivos e subjetivos; os parâmetros 

relacionados à quantificação da responsabilidade e as causas de exclusão e de extinção da 

responsabilidade financeira.  
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  Na Terceira Parte (capítulos 18 e 19), verso sobre os princípios processuais da 

responsabilidade financeira e sobre o procedimento de efetivação da responsabilidade. 

 

  Na Quarta Parte (capítulos 20 a 22), trato da natureza jurídica da 

responsabilidade financeira; do reconhecimento de uma jurisdição contábil-financeira e da 

compatibilidade das sanções financeiras com as sanções de outra natureza decorrentes do 

mesmo fato. 

 

  Por fim, são sintetizadas as conclusões da pesquisa e indicados a bibliografia e 

os sítios da Internet utilizados na execução do trabalho. 
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CONCLUSÕES 

 

  A responsabilidade financeira é uma espécie de responsabilidade jurídica 

presente nos Estados que adotam o Sistema de Tribunal de Contas com poderes de 

julgamento das contas dos responsáveis pela gestão de recursos públicos. 

 

  Origina-se na separação da gestão e da propriedade, típicas das organizações 

modernas, que impõe ao gestor de recursos alheios normas e princípios de gestão para 

manter a aderência aos objetivos traçados pelo titular destes recursos. Dentre estas normas, 

destaca-se o dever de prestar contas que, antes de ser mera formalidade, constitui ônus de 

comprovar a total e regular aplicação dos recursos públicos. 

 

  No Brasil, a responsabilidade financeira, tal como em Portugal, apresenta duas 

modalidades: reintegratória e sancionatória. A primeira de função essencialmente reparatória 

ou compensatória e a segunda de função essencialmente punitiva. Não se pode negar, ainda, 

a função de prevenção geral de ambas as modalidades. 

 

  Dentre as características das responsabilidade financeira, que a diferenciam 

das demais modalidades de responsabilidade, convém citar: ela incide exclusivamente sobre 

determinados agentes, os "agentes contábeis", gestores de bens, dinheiros e valores públicos; 

tem caráter patrimonial; é decorrente da atividade de gestão de bens, dinheiros e valores 

públicos; é vinculada às funções de fiscalização e julgamento das contas públicas e é 

processada e julgada pelos Tribunais de Contas, cujas deliberações que imputem débito ou 

apliquem multa geram título executivo apto à execução judicial. 

 

  A responsabilidade financeira encontra-se, atualmente, regulada pelas Leis 

Orgânica dos Tribunais de Contas, editadas no âmbito do ente federado ao qual estes se 

integram. Entretanto, com o advento da EC nº 40/2003, que alterou a redação do art. 163, 

inciso V, da CF/88, e considerando que a atividade fiscalizatória e sancionatória dos 

Tribunais de Contas deve ser uniforme no território nacional, caberá ao Congresso Nacional 

editar Lei Complementar versando sobre normas gerais de responsabilidade financeira. 
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  Aplicam-se à Responsabilidade Financeira os chamados "princípios gerais da 

repressão", conjunto de direitos e garantias mínimas, oriundas do Direito Penal, que são 

aplicáveis à  toda atividade punitiva do estado. A aplicação de Princípios do Direito Penal ao 

âmbito da Responsabilidade Financeira deve observar, entretanto, algumas cautelas, ou seja, 

deve-se observar as peculiaridades da atuação do Controle Externo.  

   

  A responsabilidade financeira submete-se aos princípios da legalidade, da 

tipicidade aberta, da vedação ao "bis in idem", da irretroatividade da norma estatuidora da 

infração.  

   

  É admitida a cumulação entre a responsabilidade por débito (reintegratória) e 

a responsabilidade por multa (sancionatória), sem que isso implique em "bis in idem". 

 

  A pessoalidade é só aplicável à responsabilidade financeira sancionatória, pois 

a obrigação de repor é transmissível aos sucessores até o limite do patrimônio transferido. 

 

  A responsabilidade financeira reintegratória segue os pressupostos da 

responsabilidade civil, embora com esta não se confunda. Não se exige a tipicidade das 

condutas para configuração desta modalidade de responsabilidade. Exige-se, entretanto, para 

a configuração da responsabilidade reintegratória, a violação de normas ou princípios de 

gestão pública. 

 

  A omissão no dever de prestar contas constitui hipótese especial de 

responsabilidade financeira reintegratória, eis que há presunção relativa de dano quando o 

gestor público deixa de dar satisfação sobre os recursos públicos a ele confiados. 

 

  O conceito de dano ao erário aplicável à responsabilidade financeira não se 

confunde com o dano emergente da responsabilidade civil, consistente na diferença 

patrimonial entre antes e depois da responsabilidade financeira. Não se tratando de 

contraprestação ao Estado, o dano será configurado se a ação estatal não gerar benefícios à 

sociedade. 
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  O dano ao erário (débito) limita-se às "quantias envolvidas na infração", não 

abrangendo, portanto, os lucros cessantes ao dano moral (dano à imagem da Administração 

Pública), os quais deverão ser objeto de reparação em outras instâncias juridiscionais. 

 

  A responsabilidade sancionatória (multa) pressupõe o enquadramento da 

conduta em um dos tipos legais: 

 

a) dano ao erário; 

b) hipóteses elencadas no art.58, da Lei nº 8.443/92; 

c) hipóteses elencadas no art. 5º, da Lei 10.028/2000. 

 

  A responsabilidade financeira é uma responsabilidade subjetiva. Em ambas as 

modalidades, exige-se culpa em sentido amplo, segundo aplicação analógica do preceito 

contido no art. 37, da CF/88, ante as lacunas da legislação existente.  

 

  A avaliação da culpabilidade do gestor corresponde a determinação do grau de 

reprovabilidade de sua conduta e deve levar em conta diversos fatores, tais como, a 

existência de dolo ou enriquecimento ilícito, as circunstâncias do caso concreto, o número de 

operações efetuadas pelo gestor, a disponibilidade de recursos humanos e materiais, a 

complexidade da legislação existente e o atendimento das determinações e recomendações 

do Tribunal de Contas. Esta avaliação tem duas funções: permitir a relevação da 

responsabilidade, no caso de culpa levíssima, ou, caso seja aplicada a penalidade de multa, a 

quantificação do seu montante.   

 

  Apenas um rol restrito de sujeitos, os "agentes contábeis", está submetido à 

responsabilidade financeira. Trata-se dos sujeitos jurisdicionados aos Tribunais de Contas 

(art. 5º, da Lei 8443/92 - no âmbito federal). Não poderá haver interpretação extensiva deste 

rol sob pena de invadir as esferas de outras jurisdições.  

  

Na identificação do responsável por uma irregularidade na gestão, deve-se 

levar em conta os deveres de cautela que foram violados, a aptidão da conduta para 
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influenciar o ato inquinada, o processo de formação do ato irregular e a natureza do agente 

envolvido. 

 

  O processo contábil não se confunde com o processo administrativo, apesar de 

muitos dos princípios aplicáveis à responsabilidade financeira guardarem notável semelhança 

com os deste tipo de processo: formalismo moderado e gratuidade. Entretanto, incidem 

também no processo contábil os princípios típicos do processo judicial, tais como, a 

imparcialidade do julgador.  

 

  Apesar da Lei n° 8.443/93 expressamente admitir a aplicação de multa em 

processos de fiscalização, entendo que apenas os processos de contas (tomada e prestação de 

contas e tomada de contas especial) são adequados para a efetivação da responsabilidade 

financeira, em qualquer das suas modalidades. Nestes, há participação obrigatória do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, cujo parecer é, nos termos do princípio da 

demanda, condição de sine qua non para a instauração da fase contenciosa, destinada à 

efetivação da responsabilidade financeira. Além disso, apenas nos processos de contas é 

possível conceder quitação ao gestor. E a quitação é um instituto relacionado ao princípio 

geral da segurança jurídica. 

 

  É peculiar ao processo de efetivação da responsabilidade financeira o 

princípio da inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é consequência do 

Dever de Prestar Contas (art. 70, caput, CF/88), do art. 113, da Lei n° 8.666/93 e do art. 93, 

do Decreto-lei n° 200/67. 

 

  A responsabilidade financeira é categoria jurídica autônoma e diferenciada das 

espécies tradicionais de responsabilidade (civil, penal, administrativa e por improbidade 

administrativa) apesar de contar com alguns pontos de intersecção. 

 

  Os fatores preponderantes que lhe conferem a autonomia são a limitação dos 

sujeitos passivos da responsabilidade, a forma de cálculo do dano ao erário e a sua função 

precípua de assegurar a boa e regular gestão dos recursos públicos. Trata-se de uma 
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modalidade de responsabilidade relacionada à atuação regular, periódica e contínua de 

verificação das contas públicas. 

 

  Os Tribunais de Contas exercem uma jurisdição especial e limitada, 

relacionada às pretensões do Estado à Responsabilidade Financeira, o que em outros países é 

denominada jurisdição contábil ou financeira. Esta modalidade de jurisdição é compatível 

com as demais jurisdições, ainda que se sujeite a eventual controle pelo Poder Judiciário, 

restrito aos aspectos formais e de manifesta ilegalidade. 

 

  Esta Jurisdição não se confunde com o Contencioso Administrativo, nos 

países que o adotam. No Brasil, diferentemente do que ocorre com a Espanha, não subsiste a 

Jurisdição Voluntária dos Tribunais de Contas, relacionada à liberação das cauções e demais 

garantias apresentadas pelo gestor. 
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Lei da Jurisdição Contencioso-Administrativa (LJCA – Lei nº 29/1998) 

Lei de Funcionamento do Tribunal de Contas (LFTCU – Lei nº 07/1988) 

 

França 

Constituição Francesa (1958) 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) 

Code des Juridictions Financières (CJF) 

Code de Justice Administrative 

Lei nº 48, de 25 de setembro de 1948 

Lei de 23 de fevereiro de 1963 

Decreto de 18 de Abril de 1996 

 

Angola 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei nº 05/96) 

 

Cabo Verde 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei nº 84/IV/93 de 12 de julho) 

 

Guiné Bissau 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Decreto-Lei nº 07/92 de 27 de novembro) 

 

Bélgica 

Constituição Federal – 17/02/1994 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas ( Lei de 29/10/1846 
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Itália 

Constituição Italiana (1947) 

 

Sítios da Internet 

 

Associazione fra i Magistrati della Corte dei Conti - http://www.amcorteconti.it 

Biblioteca Virtual de Direitos Humanos - USP - http://www.direitoshumanos.usp.br 

Cámara de Comptos de Navarra (Espanha) - http://www.cfnavarra.es 

Camara de Cuentas da Andalúcia (Espanha) - http://www.ccuentas.es 

Camara de Cuentas de Madrid (Espanha) - http://www.camaradecuentasmadrid.es 

Camara dos Deputados - http://www.camara.gov.br 

Comissão Européia (União Européia) - http://ec.europa.eu 

Conseil D' État (Bélgica) - http://www.raad-consetat.be 

Consejo de Cuentas de Castilla e León (Espanha) - http://www.consejodecuentas.es 

Conselho da Justiça Federal - http://www.cjf.gov.br 

Consello de Contas de Galicia (Espanha) - http://www.ccontasgalicia.es 

Corte dei Conti (Itália) - http://www.corteconti.it 

Cour des Comptes (Bélgica) - http://www.ccrek.be 

Cour des Comptes (França) - http://www.ccomptes.fr 

Dizionari Online Simone - Dizionario Giuridico (Itália) - http://www.dizionarionline.it 

Governo de Cabo Verde - http://www.governo.cv 

Legifrance - Le Service Public de la Diffusion du Drout - http://www.legifrance.gouv.fr 

Ministerio de Justicia (Espanha) - http://www.mjusticia.es 

National Audit Office (Reino Unido) - http://www.nao.gov.uk 

Portal Belgium.be (Bélgica) - http://www.belgium.be 

Portal de la Constitución Española (Espanha) - http://narros.congreso.es/constitucion 

Portal do Governo (Portugal) - www.portugal.gov.pt 

Sindicatura de Comptes de Catalunya (Espanha) - http://www.sindicatura.org 

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (Esp.) - http://www.sindicom.vga.es 

Tribunal Constitucional (Espanha) - http://www.tribunalconstitucional.es 

Tribunal de Contas de Angola - http://www.tcontas.ao 
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Tribunal de Contas do Estado - http://www.tce.xx.gov.br (xx = sigla do Estado) 

Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe - http://www.tribunal-contas-stp.net 

Tribunal de Contas da União - http://www.tcu.gov.br 

Tribunal de Cuentas (Espanha) - http://www.tcu.es 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (Espanha) - http://www.tvcp.org 

Superior Tribunal de Justiça (Brasil) - http://www.stj.jus.br 

Supremo Tribunal Federal (Brasil) - http://www.stf.jus.br 

Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) - http://www.stadministrativo.pt 

Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) - http://www.stj.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


