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Mandado de Segurança. Decisão plenária do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro que determinou a adoção de providências 

no sentido da retenção cautelar de créditos, de forma solidária, em 

face de determinadas empresas integrantes do Consórcio Maracanã 

Rio 2014, dentre elas, a ora impetrante, no valor de R$ 198.534.948,80 

(cento e noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, 

novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), em face da 

existência de supostas irregularidades e eventuais danos ao erário. 

Empresa impetrante que não logrou êxito em elidir a presunção de 

legitimidade que emana dos atos administrativos, visto não 

demonstrada ilegalidade no procedimento administrativo em sua 

fase preliminar junto ao Tribunal de Contas do Estado. Atuação 

estatal  que não  vulnerou  as  garantias  da sociedade  empresária  

impetrante  à  ampla  defesa  e  ao contraditório. Decisão ora 

debatida que é fruto de estudos técnicos preliminares advindos do 

TCE-RJ, Procedimento Prévio de Tomada de Contas Especial, que, 

de acordo com o artigo 7º, III, do artigo 7º da Lei Complementar n. 

63/90 possui a finalidade de apurar os fatos, identificar os 

responsáveis por eventuais irregularidades e quantificar o dano.   

Impossibilidade de acolhimento das argumentações da parte 

impetrante sem dilação probatória, que, aliás, deverá ser realizada 

perante o Órgão Administrativo fiscalizatório competente. 

Construtora que vem exercendo sua defesa no bojo do procedimento 

administrativo, documentação que passará pelo exame prévio do 

Corpo Instrutivo da Corte de Contas, Ministério Público e seguirá as 

demais etapas dispostas em Lei, não devendo ser objeto de debate 
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perante este E. Órgão Especial, conforme já decidido por decisão 

preclusa nesta ação. A descoberta de irregularidades durante a 

execução de contratos, que tem por objeto a elaboração de projeto e 

realização de obras de reforma e adequação no Complexo Maracanã 

(preparação para os jogos da Copa das Confederações e Copa do 

Mundo de Futebol de 2014), ensejou a medida de retenção de 

valores, indicando o impetrado a existência de disponibilização de 

projetos executivos desatualizados e/ou incompletos que não 

retratavam fielmente os serviços executados; a atestação de 

serviços executados em desacordo com os projetos executivos; a 

inclusão, medição, atestação e pagamento indevido de itens de 

serviços em quantitativos superiores aos efetivamente executados, 

ou inócuos, oriundos de hipóteses equivocadas ou incorretas, 

desnecessárias, superdimensionados ou de custo agregado superior 

àqueles estritamente necessários conforme boas técnicas de 

engenharia, entre outras. Medida acautelatória que se impõe e é 

reconhecida como legítima pelos Tribunais Superiores. O C. STF já 

reconheceu a atribuição de poderes explícitos e implícitos ao 

Tribunal de Contas a fim de legitimar a atribuição de índole cautelar 

que permite a mesma Corte adotar as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das 

competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria 

CRFB/88. Precedentes do C. STF, dentre os quais pontua o Ministro 

Luiz Fux (MS 30924): “(...) Não convence a tese do impetrante de que, 

se apenas o Congresso Nacional pode sustar contratos 

administrativos, nos termos do art. 71, § 1º, da Carta Magna, não 

poderia o Tribunal de Contas determinar a retenção de valores em 
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sede cautelar nesses casos. Resulta cristalino do inciso IX do art. 71 

da Lei Maior que, mesmo em se tratando de contratos, o Tribunal de 

Contas pode assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 

ilegalidade. E, como bem assinala José de Ribamar Caldas Furtado, 

“[s]e o Tribunal de Contas pode, verificando uma ilegalidade, assinar 

prazo para ela ser corrigida, exatamente por esse motivo, pode 

também prevenir, suspendendo o ato impugnado enquanto se 

verifica se há ilegalidade ou não, evitando que se torne inútil a 

decisão futura” (Controle de legalidade e medidas cautelares dos 

Tribunais de Contas. Revista do Tribunal de Contas da União, v.39, 

nº 110, p. 67-70, set./dez. de 2007). Ademais, o § 2º do mesmo art. 71 

prevê que se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo 

de noventa dias, não efetivar as medidas determinadas pelo Tribunal 

de Contas, a decisão final caberá a este. (...)”. Inexistência de 

ilegalidade ou teratologia na decisão plenária tomada pela Corte de 

Contas. Denegação da segurança.  

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de 

segurança n. 0036241-12.2016.8.19.0000, em que é impetrante: 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A e impetrado: EXMOS. SRS. 

CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO.  

A C O R D A M os Desembargadores que compõem o ÓRGÃO 

ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por 

unanimidade de votos, em denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora. 
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Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em 

que figura como Impetrante CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., e 

Impetrados os EXMºS SRS. CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, irresignada com a determinação constante na 

pasta n. 000001 dos anexos 1, na qual o colegiado Impetrado determinou ao 

Secretário de Estado de Fazenda, a adoção de providências no sentido de reter 

créditos, de forma solidária, que as empresas Construtora Norberto Odebrecht 

S.A., Impetrante, Construtoras Andrade Gutierrez S.A. e Delta Construções S.A., 

em quaisquer de seus CNPJ´s, ainda que, em participação de Consórcios, 

tenham com o Estado, no valor de R$ 198.534.948,80 (cento e noventa e oito 

milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e 

oitenta centavos), sob pena das sanções previstas no inciso IV, do art. 63, da Lei 

Complementar nº 63/90. 

Sustenta a Impetrante que não fora ouvida e tampouco a decisão 

se ateve aos liames da separação de poderes e do princípio da legalidade ao 

determinar a imediata retenção de futuros pagamentos devidos pelo Estado do 

Rio de Janeiro às empresas integrantes do Consórcio Maracanã Rio 2014, da 

qual é líder, sob o pretexto de que o valor encontrado de forma unilateral, 

corresponderia a pretenso dano ao erário em decorrência de supostas 

irregularidades durante a realização de obras de reforma do Estádio Jornalista 

Mário Filho, em preparação para os jogos da Copa das Confederações e da Copa 

do Mundo de Futebol de 2014, em decorrência de exigências da FIFA. 

Aduz que a gravidade da decisão reside na ordem de retenção de 

todos os créditos que a Impetrante teria junto ao Estado, mesmo daqueles 

decorrentes da participação em outros consórcios, responsáveis pela execução 

de contratos estranhos àquele sob exame do Impetrado, que não teria 
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competência jurisdicional, tampouco poderes para sustar contratos 

administrativamente, influenciando no equilíbrio econômico e financeiros 

resultante de outras avenças, incluídas aí, eventual consórcio em que a 

Impetrante está associada com empresas distintas daquelas que realizaram as 

obras no Estádio Maracanã, indicando, sobretudo, que a implementação da 

medida, traria enormes dificuldades financeiras em honrar suas obrigações, 

inclusive de ordem trabalhista, cadeia de fomento não restrita ao Estado do Rio 

de Janeiro, ressaltando, sobretudo, a necessidade de realização de obras que 

demandam urgência, em face da realização das Olimpíadas de agosto de 2016, 

exemplificada na conclusão da linha 4 do metrô, obra distinta daquela que faz 

parte do processo perante o Tribunal de Contas. 

Afirma que os erros cometidos pelo Impetrado, ao determinar a 

retenção generalizada de créditos da Impetrante, incluídos os oriundos de 

contratos estranhos ao do Consórcio Maracanã Rio 2014, fulminam a validade da 

decisão administrativa. 

Indica os equívocos cometidos, eis que, durante toda a instrução 

processual ocorreu sem a participação da Impetrante e de sua consorciada, 

incluindo-se, aí, a elaboração de laudos técnicos do TCE-RJ, havendo 

antecipação de decisões sem a necessária intimação do consórcio, chegando à 

liquidação do suposto dano ao erário, com base apenas em laudo unilateral, sem 

a necessária submissão ao contraditório. 

Explicou que apresentou embargos de declaração à decisão que 

havia determinado o estorno de aproximadamente R$ 50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais), intervindo diretamente no patrimônio da Impetrante, sem direito 

ao contraditório e à ampla defesa, quando teve, o consórcio, a sua situação ainda 

mais agravada, com a determinação da retenção da importância de R$ 
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198.534.948,80 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, 

novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). 

Destaca a infringência aos incisos LIV e LV, do art. 5º, da 

Constituição Federal, diante do inequívoco cerceamento da Impetrante, seja 

quando o Impetrado não permitiu a apresentação de defesa em relação às 

supostas irregularidades nas despesas do contrato antes da prolação do acórdão, 

ou a despeito da oposição de embargos de declaração, manteve o Consórcio 

alheio a toda a instrução do feito, enquanto aos agentes públicos integrantes da 

comissão de fiscalização do contrato da Empresa de Obras Públicas do Estado 

do Rio de Janeiro, restou oportunizada a apresentação de defesa em todas as 

quatro auditorias, o que levou ao afastamento de dúvidas quanto ao dano ao 

erário na importância de R$ 36.635.903,40 (trinta e seis milhões, seiscentos e 

trinta e cinco mil, novecentos e três reais e quarenta centavos). 

Demonstra não ser dado ao TCE-RJ eleger a quem irá conferir o 

direito de participar do contraditório na sua tomada de contas, ato impugnado de 

ilegalidade, eis que, a Impetrante foi a principal atingida na decisão que 

determinou a retenção de verbas. 

Ressalta fugir das atribuições dos Tribunais de Contas, interferir 

na execução dos contratos administrativos, para sustar pagamentos, determinar a 

interrupção do cumprimento de avença ou adotar medidas que, de um modo 

geral, venham a afetar o equilíbrio econômico financeiro do negócio firmado entre 

particular e Administração Pública, mesmo havendo qualquer irregularidade, 

podendo, entretanto, solicitar, na forma do art. 71, § 1º, da Constituição Federal, 

ao Poder Legislativo, a sustação de contrato administrativo para evitar dispêndio 

que repute ser ilícito, ressaltando, contudo, que o Poder Legislativo sequer fica 

vinculado a acatar a sugestão do Tribunal de Contas, com fundamento no art. 

123, § 1º, da Carta Estadual. 
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Lembra, por oportuno, que o cumprimento da decisão, implicaria 

no inadimplemento nos contratos que venham a ser afetados por tal medida, 

podendo, inclusive, ensejar as respectivas rescisões, colocando o gestor público 

sob o dilema de cumprir a decisão da Corte de Contas, ou a assunção dos riscos 

de ser por ela penalizado, ressaltando, exemplificativamente, a impossibilidade de 

execução das obras da linha 4 do metrô. 

Por fim, pleiteia o acautelamento de cópia digital dos autos do 

processo TCE-RJ nº 106.660-0/13, no qual restou proferido o ato impugnado, 

buscando a concessão de liminar para suspender a eficácia do acórdão do TCE-

RJ que determinou a retenção de créditos, até o valor de R$ 198.534.948,80, que 

provenham de contratos havidos entre as empresas do Consórcio Maracanã Rio 

2014 e o Estado do Rio de Janeiro ou, alternativamente, a impetrante pede 

concessão de tutela de urgência, a fim de impedir que a aludida sustação de 

pagamentos impeça o recebimento valores que lhe  são  devidos  em  virtude  de  

contratos  diversos  daquele  que  é inspecionado pelo TCE-RJ na tomada de 

contas nº 160.660-0/13, com a concessão da segurança, ao final, a fim de que se 

permita que a Impetrante exerça seu direito à ampla defesa e ao contraditório, 

reconhecendo-se ilícita a retenção de créditos pelo Impetrado. 

A fl. 47/52 foi determinada a intimação da autoridade coatora para 

prestar as informações pertinentes, bem como a remessa dos autos à d. 

Procuradoria  Geral  do  Estado,  conforme  é facultado  pelo artigo 7º,  I e  II da 

Lei 12.016/09 para, após, ser apreciado o pedido de liminar.  

O Presidente do TCE prestou as informações de fl. 68/115 (pasta 

000068). Asseverou, em síntese, que a decisão da Corte de Contas foi proferida 

no Processo TCE n. 106.660-0/13, que consiste em um Relatório de Auditoria 

Governamental, realizada na Secretaria de Estado de Obras – SEOBRAS no 

período de 11/03/2013 a 12/04/2013, em atendimento ao Plano Anual de Auditoria 
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Governamental do exercício de 2013, conforme determinado no Processo TCE-

RJ n. 303.761-3/12.  

Ressalta que a Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas teve 

como objetivo verificar a conformidade da execução contratual de obras e 

serviços de engenharia quanto aos aspectos físico, financeiro e operacional, 

relativos ao Contrato n. 101/2010, com valor inicial de R$ 705.589.143,72 

(setecentos e cinco milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e 

três reais e setenta e dois centavos), e atualmente estimado em R$ 

1.142.034.898,76 (um bilhão, cento e quarenta e dois milhões, trinta e quatro mil, 

oitocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos, conforme Processo 

TCE n. 113.951-2/10), em continuidade às Auditorias de conformidade 

anteriormente efetuadas, entre 24/01/2011 e 04/03/2011, materializadas no 

Processo TCE n. 104.413-7/11, e entre 05/03/2012 e 18/05/2012, através do 

Processo TCE n. 107.867-5/12.  

Expõe que o Contrato n. 101/10 – objeto da Auditoria realizada 

pela Corte de Contas- tem como objeto a “Elaboração de Projeto Executivo e 

Execução de Obras de Reforma e Adequação no Complexo Maracanã”, sendo 

certo que a impetrante é a líder do Consórcio e a retenção em questão se deu em 

salvaguarda dos danos causados ao erário em decorrência de irregularidades.  

Aduz que, em sessão de julgamento (plenária) realizada em 

25/02/2014, consignou a existência de indícios de irregularidades na execução do 

Contrato n. 101/10, decidindo pela notificação dos agentes públicos envolvidos 

para que esclarecessem as questões suscitadas, e no mesmo ato, determinando 

a ciência do Consórcio Maracanã Rio 2014.  

Sustenta a excepcionalidade das circunstâncias que envolvem a 

decisão da Corte de Contas, inclusive no que tange a existência de acordo de 

leniência celebrado entre o Ministério Público e participante do Consórcio 
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Maracanã Rio 2014 que incluiria o possível superfaturamento das obras do 

Estádio em percentuais próximos aos investigados, além de veiculação na 

imprensa a iminente realização de acordo de delação premiada envolvendo 

executivos da impetrante.  

Afirma que após emissão de parecer pelo Parquet, e ante a 

interposição de embargos de declaração, publicou-se no Diário Oficial do Estado 

do Rio de Janeiro, em 15/06/2016 e em 20/06/2016, Pauta Especial cuja data foi 

designada para 05/07/2016, tendo os advogados da impetrante comparecido à 

sessão de julgamento. 

Ressalta que a decisão que determina a instauração de Tomada 

de Contas tem natureza preliminar, sendo incabível a via impugnativa ou recursal, 

conforme decidido pelo C. STF. Considera, igualmente, que a adoção de medidas 

constritivas em caráter cautelar ocorre de maneira ampla nos órgãos de controle 

externo do País, restando justificado o diferimento do princípio do contraditório na 

hipótese.    

Assevera que inexiste novidade na invocação da teoria dos 

poderes implícitos para a fundamentação do poder cautelar dos Tribunais de 

Contas, sendo certo que, no âmbito da “Operação Lava-Jato” legitimou-se a 

decretação da indisponibilidade dos bens do ex-presidente da Petrobrás Sérgio 

Gabrielli e outros nove executivos da referida empresa, pelo Tribunal de Contas 

da União.  

Alega que no Acórdão da Corte de Contas não foi determinada 

qualquer “sustação” de contrato administrativo, senão apenas a decretação de 

uma providência cautelar, inerente ao desempenho das atribuições 

constitucionais e legais do Tribunal de Contas.  

Por fim, afirma que não restou comprovada a alegação de 

dificuldades financeiras que hajam decorrido da decisão impositiva da retenção, 
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concluindo-se, ao revés, que o cenário delineado é o de absoluta penúria 

financeira do Estado do Rio de Janeiro, o que reforça a convicção acerca do 

cabimento da medida acautelatória.  

O Estado do Rio de Janeiro ofertou peça impugnativa a fl. 119, 

limitando-se a frisar que ainda não foi exaurida a jurisdição da Corte de Contas, 

razão pela qual ao ente estadual impõe aguardar a conclusão da análise dos 

estudos técnicos que ensejaram a decisão, e a posição do órgão estadual 

vinculado ao contrato objeto da decisão do TCE naquele processo, para se 

posicionar no mandamus.  

A fl. 120/146 (pasta 000120) a impetrante ofertou manifestação 

pretendendo refutar os argumentos apresentados nas informações, o que ensejou 

a formulação, pelo Tribunal de Contas, do requerimento de fl. 302/304 (pasta 

000302) no sentido de que fosse desentranhada a petição e documentos 

apresentados extemporaneamente pela impetrante.  

A fl. 307/310 (pasta 000307) foi proferida decisão no sentido de 

que a documentação apresentada pela impetrante (fl. 120/146), posteriormente, 

se  refere  as  razões  de  defesa  apresentadas  pelo “Consórcio  Maracanã  Rio  

2014”  perante  ao  Tribunal  de  Contas  Estadual, em 23 de agosto de 2016 

(quando o presente writ foi impetrado em 16/07/2016)  e,  passará  pelo  

exame  prévio  do  Corpo  instrutivo,  Ministério Público e Plenário deste último 

Órgão, e, nesse sentido, entendeu-se que tal  manifestação  não deverá  ser  

objeto  de  análise  por  parte  deste  Órgão  Jurisdicional.  

Após, na mesma decisão de fl. 307/310, esta relatora indeferiu o 

requerimento de concessão de tutela de urgência, consubstanciada na imediata 

suspensão da eficácia do ato estatal, mantendo, in totum, o decisum proferido 

pelo Plenário do E. TCE.   
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Parecer do Ministério Público a fl. 314/324 (pasta 000314), pela 

denegação da segurança.  

Relatório inicial lançado a fl. 326/333.  

Manifestação do Estado do Rio de Janeiro a fl. 334/340. 

Promoção do Ministério Público a fl. 344/345 no sentido de que a 

manifestação do ente federativo é extemporânea, afrontando o instituto da 

preclusão (sob o enfoque temporal e consumativo).  

Decisão a fl. 347 no sentido de reconhecer que a manifestação 

estatal é extemporânea.  

É o relatório.  

 

  V O T O 

 

Inicialmente, como é de conhecimento geral, dispõe o art. 5º, 

LXIX da Constituição Federal de 1988 que "conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' 

ou 'habeas data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público" 

 Assim, os pressupostos para a utilização da via especial do 

mandado de segurança, bem como, para sua concessão, são a existência de 

direito líquido e certo, ato de autoridade e ato ilegal ou praticado com abuso de 

poder. Nesse sentido, em relação ao direito líquido e certo, esclarecedora a lição 

do sempre lembrado Hely Lopes Meirelles:  

 

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercido no 
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momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, 

para ser amparável por mandado de segurança, há de ser 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e 

condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua existência for 

duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o 

seu direito depender de situações e fatos ainda indeterminados, 

não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por 

outros meios judiciais (in “Mandado de Segurança”, RT, 13ª ed., 

1991, pág 13/14)”. – grifo nosso.  

 

Considerando o conceito de direito líquido e certo, após detida 

análise dos autos, verifica-se que o mesmo não se encontra presente na hipótese.  

Certamente, no rito especial do mandado de segurança, a prova 

deve ser pré-constituída e verificada de plano.  É remédio constitucional cuja 

celeridade determina o caráter incontroverso das provas que são juntadas para 

postular a liquidez e a certeza do direito postulado. 

A empresa impetrante não logrou êxito em elidir a presunção de 

legitimidade que emana dos atos administrativos, visto não demonstrada 

ilegalidade no procedimento administrativo em sua fase preliminar junto ao 

Tribunal de Contas do Estado. 

Na verdade, ao observar a sequência dos atos praticados no feito 

perante a Corte de Contas, verifica-se que a Construtora expõe uma  

compreensão  distorcida  em relação  ao  direito  de  defesa  e  aos  legítimos  

limites  para  o  seu regular exercício.     

A atuação estatal  não  vulnerou  as  garantias  da sociedade  

empresária  impetrante  à  ampla  defesa  e  ao contraditório. O fato  de  a  

notificação desta última  para  se  manifestar  no  Processo  nº 106.660-0/2013  
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ter  ocorrido  em  momento  posterior  à decretação  da  medida  de  retenção  do  

crédito não viola tais princípios, pois, a  ordem  de  retenção  em  tela assume  

contornos  inequivocamente  acautelatórios,  não  se traduzindo,  sequer  

remotamente,  em  imposição  de  penalidade, além de que, por  se  estar diante  

de  uma  medida  cautelar,  a  sua  decretação  pode dispensar, se  as  

peculiaridades  do  caso  concreto  assim aconselharem,  a  prévia  formação  do 

contraditório.  

Com efeito, o princípio do contraditório admite o seu deferimento 

no tempo. Não foi o mesmo suprimido,  mas  tão  somente diferido para etapa 

procedimental ulterior, como de fato ocorreu na  espécie,  até  mesmo  em  razão  

do  comparecimento  dos advogados  da  impetrante  na  sessão  de  julgamento  

de  um recurso, na Corte de Contas, sem o que a medida pode perder toda  a  

sua  utilidade  prática,  tornando-se  inócua.     

Como já ressaltado por ocasião da decisão que indeferiu a liminar 

neste mandado de segurança, a Auditoria (fl. 70) teve por objetivo a conformidade 

da execução contratual de obras e serviços de engenharia quanto aos aspectos 

físico, financeiro e operacional, relativos ao contrato n. 101/2010, com valor inicial 

de R$ 705.589.143,72 (setecentos e cinco milhões, quinhentos e oitenta e nove 

mil, cento e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), em continuidade às 

auditorias de conformidade anteriormente efetuadas, entre 24/01/2011 e 

04/03/2011, materializadas no Processo TCE n. 104.413-7/11, e entre 05/03/2012 

e 18/05/2012, através do Processo TCE n. 107.867-5/12.  

A fl. 72/77 são listados os 22 (vinte e dois) processos 

administrativos conexos relativos à reforma e adequação do Estádio do 

Maracanã, e, de fato, denotam a complexidade do tema e esforços despendidos 

pela instituição impetrada.  
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A descoberta de irregularidades durante a execução do contrato 

em questão, que tem por objeto a elaboração de projeto e realização de obras de 

reforma e adequação no Complexo Maracanã (preparação para os jogos da Copa 

das Confederações da Copa do Mundo de Futebol de 2014), ensejou a medida de 

retenção de valores. A fl. 79, a autoridade indicada como coatora cita algumas 

delas: “... disponibilização de projetos executivos desatualizados e/ou 

incompletos que não retratavam fielmente os serviços executados; 

atestação de serviços executados em desacordo com os projetos 

executivos; inclusão, medição, atestação e pagamento indevido de itens de 

serviços em quantitativos superiores aos efetivamente executados, ou 

inócuos, oriundos de hipóteses equivocadas ou incorretas, desnecessárias, 

superdimensionados ou de custo agregado superior àqueles estritamente 

necessários conforme boas técnicas de engenharia, entre outras”. 

O caso é deveras complexo, tanto que a decisão ora debatida é 

fruto de estudos técnicos preliminares advindos do TCE-RJ (PROCEDIMENTO 

PREVIO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, que, de acordo com o artigo 7º, 

III, do artigo 7º da Lei Complementar n. 63/90 possui a finalidade de apurar os 

fatos, identificar os responsáveis por eventuais irregularidades e quantificar o 

dano).   Não se faz possível acolher as argumentações da parte impetrante sem 

dilação probatória, que, aliás, deverá ser realizada perante o Órgão Administrativo 

fiscalizatório competente.  

Nesse sentido, a própria impetrante vem exercendo sua defesa no 

bojo do processo administrativo, documentação que passará pelo exame prévio 

do Corpo Instrutivo da Corte de Contas, Ministério Público e seguirá as demais 

etapas dispostas em Lei, não devendo ser objeto de debate perante este E. 

Órgão Especial, conforme já decidido a fl. 307/310 (decisão preclusa).  
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Portanto, o que deve ser analisado é se o proceder da Corte de 

Contas ao determinar a retenção dos valores em debate viola a ordem 

constitucional ou o regime legal aplicável à espécie. De fato, o ato de retenção de 

valores determinada pelo Tribunal de Contas ostenta natureza administrativa e, 

como tal, é passível de apreciação pelo Judiciário sob a ótica da legalidade e 

razoabilidade. 

Como sabido, incumbe ao Tribunal de Contas o controle externo 

sobre a execução financeiro-orçamentária da Administração Pública, cuja 

atividade fiscalizatória é independente e deflui diretamente da Constituição da 

República.  

Dentre as funções acometidas aos Tribunais de Contas, insere-se 

a competência com vistas a impedir a concretização de lesão irreversível ao 

erário (artigo 71, Inciso IX, da Lei Maior).  

Como bem afirma a doutrina, a Corte de Contas possui o papel 

fiscalizador como um de seus fundamentos existenciais, e, assim sendo, permite-

se de medidas acautelatórias, ao escopo de assegurar a efetividade prática de 

suas futuras deliberações, numa aplicação do Princípio dos Poderes implícitos, 

senão vejamos:  

 

“ (...) Sabemos que, de modo geral, todo poder deverá manter, de 

forma integrada, sistema de controle interno de fiscalização (art. 

74, caput).  

Em relação ao legislativo, além do controle interno (inerente a 

todo Poder), também realiza controle externo, através da 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da Administração direta 

(pertencentes ao Executivo, Legislativo e Judiciário) e indireta, 
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levando em consideração a legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas 

(art. 70, caput).  

A CF-88 consagra, pois, um sistema harmônico, integrado e 

sistêmico de perfeita convivência entre os controles internos de 

cada Poder e o controle externo exercido pelo Legislativo, com o 

auxílio do Tribunal de Contas (artigo 74, IV).  

(...) 

Segundo asseverou o Ministro Celso de Mello, “Os Tribunais de 

Contas ostentam posição eminentemente na estrutura 

constitucional brasileira, não se achando subordinados, por 

qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao Poder Legislativo, de 

que não são órgãos delegatários nem organismos de mero 

assessoramento. (ADI 4.190, j. 10.03.2010).  

(...) 

Diante de atos administrativos, verificando o TCU qualquer 

ilegalidade, deverá assinalar prazo para que o órgão ou entidade 

adote as providências necessárias ao exato cumprimento da Lei 

(artigo 71,, IX).  

Findo o prazo e não solucionada a ilegalidade, nos termos do 

artigo 71, X, competirá ao TCU, NO EXERCÍCIO DE SUA 

PRÓPRIA COMPETÊNCIA, sustar a execução do ato impugnado, 

comunicando a decisão ao Legislativo.  

(...)  

O Min. Celso de Mello, em interessante julgado, anotou que a 

teoria dos poderes implícitos decorre de doutrina que, tendo como 

precedente o célebre caso McCULLOCH v. MARYLAND (1819), 





 
 MANDADO DE SEGURANÇA N. 0036241-12.2016.8.19.0000 

IMPETRANTE:  CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A 
IMPETRADO:  EXMOS. SRS. CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO  
RELATORA:        DES. HELDA LIMA MEIRELES 
 
 

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 ÓRGÃO ESPECIAL 

da Suprema Corte dos Estados Unidos, estabelece que : “(...) a 

outorga de competência expressa a determinado órgão estatal 

importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios 

necessários à integral realização dos fins que lhe foram 

atribuídos” (MS 26.547 – MC-DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 

23.05.2007, DJ de 29.05.2007).  

Podemos dar como exemplo de aplicação da teoria dos poderes 

implícitos o reconhecimento pelo STF dos Poderes do TCU de 

conceder medidas cautelares no exercício de suas atribuições 

explicitamente fixadas no art. 71 da CRFB-88 (MS 26.547).” 

(“Direito Constitucional Esquematizado”, ed. Saraiva, 20ª edição, 

pág. 740 e segs, Pedro Lenza).  

 

“A organização, composição, modo de investidura e atribuições 

fiscalizatórias dos Tribunais de Contas dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios deverão seguir o modelo jurídico 

estabelecido pela Constituição da República (artigo 75). A 

competência fiscalizatória consiste na realização de auditorias e 

inspeções em órgãos e entidades da Administração Púbica, direta 

e indireta, incluindo a fiscalização de entidades de direito privado 

que recebem recursos de origem estatal. Caso sejam apurados 

abusos ou irregularidades, deve o Tribunal de Contas representar 

ao Poder Competente sobre as mesmas (CF, art. 71, XI).  

O Tribunal de Contas possui ainda competência para fiscalizar 

procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (Lei 

8666-93, arts. 4º e 113, §§ 1º e 2º), examinar editais de licitação 
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publicados e expedir medidas cautelares para prevenir lesões ao 

erário e garantir a efetividade de suas decisões (MS 24.510-DF).  

(...)” (“Direito Constitucional”, Marcelo Novelino, 4ª edição, ed. 

Gen, pág. 617).  

 

O C. STF, de fato, já reconheceu a atribuição de poderes 

explícitos e implícitos ao Tribunal de Contas a fim de legitimar a atribuição de 

índole cautelar que permite a mesma Corte adotar as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das 

competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria CRFB/88: 

 

“PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. 

COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. 

AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os participantes de licitação têm 

direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e 

podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido e 

certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para 

fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão 

cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar 

editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu 

Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de 

medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a 

efetividade de suas decisões). 3- A decisão encontra-se 

fundamentada nos documentos acostados aos autos da 

Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao 
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contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a 

ordem. 

(MS 24510, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, 

julgado em 19/11/2003, DJ 19-03-2004 PP-00018 EMENT VOL-

02144-02 PP-00491 RTJ VOL-00191-03 PP-00956)” 

 

“Mandado de Segurança. 2. Tribunal de Contas da União. 

Tomada de contas especial. 3. Dano ao patrimônio da Petrobras. 

Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis. 4. 

Poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência de 

suas atribuições constitucionais. 5. Observância dos requisitos 

legais para decretação da indisponibilidade de bens. 6. Medida 

que se impõe pela excepcional gravidade dos fatos apurados. 

Segurança denegada. 

(MS 33092, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 

julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 

DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015)” 

 

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. PODER 

CAUTELAR. RETENÇÃO DE VERBAS. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. ART. 71, IX E §§ 1º E 1º DA 

CRFB. DOUTRINA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 

 

DECISÃO: Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por 

CONSÓRCIO CONSTRUTOR SIMPLÍCIO, por meio de suas 

consorciadas CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. e 
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CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A., contra ato do 

Tribunal de Constas da União. 

Busca-se, com o presente writ, a anulação do item 9.4 do Acórdão 

2234/2011 do Plenário do TCU, o qual teria determinado a 

retenção de parte do preço contratado entre o Consórcio 

impetrante e Furnas Centrais Elétricas S.A., para a implantação 

do aproveitamento hidrelétrico de Simplício, obra compreendida 

no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Alega o 

impetrante que a aludida retenção foi determinada pelo Tribunal 

de Contas da União apenas em razão de uma diferença de 10% 

entre os preços contratados e os estimados pelos técnicos do 

TCU. 

(...)  

Segundo consta da exordial, o TCU, apesar de ter reconhecido a 

regularidade da dispensa de licitação, teria apontado a existência 

de um sobrepreço de R$ 128.531.131,64, equivalente a cerca de 

20% do valor do contrato. O impetrante informou à Corte de 

Contas que não poderia repactuar o contrato para adequar-se aos 

parâmetros de economicidade por ela definidos, pois os preços 

contratados representariam o valor mínimo pelo qual era possível 

assumir o empreendimento. 

Entende o demandante que o Tribunal de Contas, nesse 

momento, deveria ter recomendado ao Congresso a sustação do 

contrato, nos termos do art. 71, § 1º, da Carta Magna (“No caso 

de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 

Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder 

Executivo as medidas cabíveis”). Porém, de acordo com a sua 
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narrativa, ante a inércia do TCU ao longo dos anos de 2008 a 

2011, o Consórcio continuou a executar o empreendimento, que 

hoje estaria 95% completo. 

(...) 

A questão jurídica debatida no presente mandamus é, 

basicamente, saber se assiste ao Tribunal de Contas da União 

atribuição para determinar a Sociedade de Economia Mista que 

retenha, cautelarmente, com fundamento do art. 276 do 

Regimento Interno do TCU, em virtude de fundado receio de lesão 

ao Erário e ineficácia de futura decisão de mérito, determinada 

quantia de saldo financeiro de Contrato Administrativo celebrado 

com particulares, até que o referido Tribunal delibere 

definitivamente sobre as questões tratadas no procedimento 

fiscalizatório. 

A tese do impetrante, acima relatada, não merece prosperar. 

Não há dúvidas de que o Tribunal de Contas pode exercer 

controle de economicidade de atos administrativos, sem que se 

possa vislumbrar nisso qualquer inconstitucionalidade. Nas 

palavras de Lucas Rocha Furtado, “[n]o controle de 

economicidade, serão examinados aspectos relacionados 1) à 

efetividade, em que se examina em que medida as metas 

definidas foram alcançadas; 2) à eficiência, que busca ponderar 

os custos do programa em face dos benefícios; e 3) à eficácia dos 

programas, cujo foco corresponde à análise dos resultados 

efetivamente obtidos” (Curso de Direito Administrativo. Belo 

Horizonte: Fórum, 2007. p. 1098). 
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Obviamente, para se desincumbir de seus misteres, não se pode 

negar às Cortes de Contas todos os meios necessários à 

preservação do resultado final de suas atividades. Marçal Justen 

Filho anota que “[o] reconhecimento de um poder geral de cautela 

aos Tribunais de Contas (…) amplia a riqueza e a complexidade 

das competências desses órgãos” (Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 12ª ed. São Paulo: 

Dialética, 2008. p. 861). 

Nesse diapasão, a doutrina tem reconhecido ao Tribunal de 

Contas, com base na teoria dos poderes implícitos, atribuição 

para adotar medidas cautelares destinadas a assegurar a 

utilidade de suas manifestações e evitar danos irreparáveis ao 

Erário (SILVA JÚNIOR, Bernardo Alves da. O exercício do poder 

cautelar pelos tribunais de contas. Revista do Tribunal de Contas 

da União, v.40, nº 113, p. 33-40, set./dez. de 2008; AGUIAR, 

Ubiratan. Os Tribunais de Contas e o poder de cautela. Revista do 

Tribunal de Contas dos municípios do Ceará, nº 16, p. 169-177, 

dez. De 2004; WILLEMAN, Marianna Montebello. O controle de 

licitações e contratos administrativos pelos Tribunais de Contas. 

Revista de Direito da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, 

nº 64). 

Também a jurisprudência dessa Corte inclina-se pelo 

reconhecimento de poder cautelar aos Tribunais de Contas, com 

o fito de impedir a concretização de lesão ao Erário ou ao 

interesse público antes do pronunciamento final dessas Cortes 

sobre as irregularidades investigadas. 

(...) 
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Não convence a tese do impetrante de que, se apenas o 

Congresso Nacional pode sustar contratos administrativos, nos 

termos do art. 71, § 1º, da Carta Magna, não poderia o Tribunal 

de Contas determinar a retenção de valores em sede cautelar 

nesses casos. Resulta cristalino do inciso IX do art. 71 da Lei 

Maior que, mesmo em se tratando de contratos, o Tribunal de 

Contas pode assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 

verificada ilegalidade. E, como bem assinala José de Ribamar 

Caldas Furtado, “[s]e o Tribunal de Contas pode, verificando uma 

ilegalidade, assinar prazo para ela ser corrigida, exatamente por 

esse motivo, pode também prevenir, suspendendo o ato 

impugnado enquanto se verifica se há ilegalidade ou não, 

evitando que se torne inútil a decisão futura” (Controle de 

legalidade e medidas cautelares dos Tribunais de Contas. Revista 

do Tribunal de Contas da União, v.39, nº 110, p. 67-70, set./dez. 

de 2007). Ademais, o § 2º do mesmo art. 71 prevê que se o 

Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa 

dias, não efetivar as medidas determinadas pelo Tribunal de 

Contas, a decisão final caberá a este. 

(...)  

Caso o impetrante queira discutir a razoabilidade dos valores 

praticados no contrato, ou pleitear algum tipo de verba resultante 

da avença, deve fazê-lo pelas vias próprias, já que o Mandado de 

Segurança não se presta à satisfação de pretensões que exijam 

dilação probatória nem pode ser utilizado como sucedâneo de 

ação de cobrança (verbete nº 269 da jurisprudência predominante 
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do Supremo Tribunal Federal). 

(...) “ (STF, MS 30924/ DF - DISTRITO FEDERAL 

MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão proferida pelo 

Relator(a):  Min. LUIZ FUX. DJE nº 205, divulgado em 

24/10/2011).   Grifos nossos.  

 

O Ministério Público, igualmente, não destoa deste entendimento, 

conforme se observa de seu parecer:  

 

“ In  casu,  o  exercício  do  poder  geral  de  cautela guarda  inteira  

pertinência  lógica  com  o  exercício  da  atividade-fim da Corte de 

Controle, na medida em que, caso se apurem, ao  fim  do  

procedimento  ali  instaurado,  irregularidades  no contrato  

administrativo  que  se  entabulou (...),  não terá havido o injusto 

desfalque do erário estadual.  Consegue-se evitar, dessa maneira, 

uma morosa demanda judicial destinada à devolução dos valores 

indevidamente pagos à impetrante em razão da execução de um 

contrato que tenha se mostrado, em  mais  de  um  aspecto,  

atentatório  à  legislação  de  regência  (com reflexos,  também,  

nas  searas  criminal  e  da  improbidade administrativa).          

Destarte,  a  medida  cautelar  de  retenção  de verbas  a  princípio  

cabentes  à  impetrante  e  a  outras  empresas participantes  do  

Consórcio  Maracanã  Rio  2014,  a  par  de consentânea  com  a  

teoria  dos  poderes  implícitos  (como,  aliás, bem  destacado  na  

peça  de  informações,  em  que  se  invocaram precedentes do 

Supremo Tribunal Federal nesse sentido), deve ser  compreendida  

como  uma  legítima  expressão  dos  próprios princípios  da  
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legalidade  e  da  supremacia  do  interesse  público sobre  o  

particular,  e  que,  como  cediço,  informam  toda  a atividade 

administrativa.       (...) Realmente, além de proteger de modo 

adequado e proporcional o  interesse  público,  consubstanciado  

na  preservação  do  erário diante  de  um  contrato  sobre  o  qual  

recaem  indícios  de  graves irregularidades,  a  retenção  de  

créditos  nem  mesmo  teria  o condão de carrear expressivos 

prejuízos para a empresa-autora - uma das maiores empreiteiras 

do país, se não a maior -, e que, a  propósito,  não  logrou  

desincumbir-se  do  ônus  de  comprovar as  suas  supostas  

dificuldades  financeiras  (máxime  se  se levarem em conta as 

restrições probatórias inerentes ao rito da ação  mandamental).    E  

mais:  já  não  bastasse  a  absoluta ausência  de  provas  que  

amparem  essa  assertiva  autoral  -  de resto, de tons claramente 

catastrofistas -, beira ela o absurdo, sobretudo  quando  se  atenta  

para  a  dramática  situação  das finanças  do  Estado  do  Rio  de  

Janeiro,  este  sim,  notoriamente impossibilitado de desempenhar 

a contento as suas atribuições  constitucionais e de cumprir as 

suas obrigações em relação aos servidores públicos, aos 

fornecedores e à coletividade em geral.   Vale  dizer,  entre  evitar  

uma  lesão  à  Fazenda Pública,  se  não  de  impossível,  ao  

menos  de  difícil  e  demorada reparação, de um lado, e impedir, 

de outro, um ganho imediato para a empresa contratada, parece 

não haver dúvidas, à luz de uma  elementar  ponderação  dos  

valores  em  jogo,  que  deve prevalecer o primeiro dos aludidos 

interesses, que, em face das peculiaridades  do  caso  em  apreço  

(entre  as  quais  avulta  a própria  perspectiva  de  realização  de  
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acordos  de  delação premiada envolvendo executivos da parte 

autora, possivelmente versando sobre pontos relacionados ao 

Contrato Administrativo nº  101/2010,  como,  aliás,  já  observado  

pela  emérita  Relatora deste  feito;  vide  a  pasta  000307,  fls.  

309/310),  revela-se  mais digno  de  tutela  pelo  direito.  Daí  ser  

inquestionável  a razoabilidade  da  medida  acautelatória  

decretada  pela  Corte  de Contas,  dada  a  sua  inteira  

compatibilidade  com  a  finalidade pública colimada.  

 (...)  Tampouco  é  vingável  o  argumento  de  que  a retenção 

imposta também teria abrangido créditos oriundos de avenças 

estranhas àquela submetida à apreciação específica do Tribunal  

de  Contas.    Em  rigor,  essa  alegação  nem  mesmo restou 

confirmada pelos elementos de prova coligidos aos autos, sendo  

oportuno  reiterar  o  descabimento  da  dilação  probatória em  

sede  mandamental.    Mas,  ainda  que  assim  não  fosse,  o 

aspecto que sobreleva é que a índole acautelatória da ordem de 

retenção,  aliada  à  também  já  enfatizada  primazia  do  interesse 

público,  aponta  para  a  necessidade  de  se  velar  pela  máxima 

aptidão da medida para garantir a preservação do erário, razão 

pela qual deve ela abarcar numerário bastante para assegurar o 

atingimento desse desiderato. (...)”.        

 

Assim é que a medida de retenção se faz necessária nesse 

momento inicial, não infirmando tal assertiva o julgamento liminar proferido pelo 

Ministro Marco Aurélio Mello nos MS 34.357 e 34.292. Nestes casos, o Ministro 

tão somente deferiu a liminar, consignando a sua posição, em julgamento ainda 

não concluído.  
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Pontue-se, ainda, por necessário, que no fim do ano passado, 

posteriormente a interposição deste mandado de segurança que se deu em julho 

de 2016, e a decisão que indeferiu a liminar, havia sinais da possibilidade de 

realização de delações e acordos de leniência entre os executivos da ora 

impetrante e outras construtoras,  também quanto às obras realizadas no 

complexo do Maracanã, objeto do presente writ, (conformidade da execução 

contratual de obras e serviços de engenharia quanto aos aspectos físicos, 

financeiro e operacional relativos ao contrato n. 101-2010, e seus consectários),  

quadro este que, efetivamente, se confirmou. 

 Tanto é assim que não se desconhece que a própria empresa 

ODEBRECHT divulgou nota na imprensa reconhecendo o erro de ter se envolvido 

em práticas ilegítimas, conforme noticiado largamente na imprensa, e que o 

acordo de leniência do Grupo Odebrecht prevê o pagamento de multa bilionária. 

No mais, sabe-se que o desdobramento dos atos estão sob julgamento perante a 

Justiça Federal e o C.STF, dando ensejo a abertura de inquéritos e 

esclarecimentos quanto a notícia de que a empreiteira realizou sucessivos 

pagamentos ilícitos em troca de vantagens em obras e licitações, como a 

construção da Linha 4 do metrô, o Arco Metropolitano, a reforma do Maracanã e 

outros projetos).    

Portanto, considerando o quadro ora apresentado com 

repercussão de ordem pública (patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de 

Janeiro), bem como que o Tribunal de Contas, conquanto a situação deste último 

órgão fiscalizador hoje em dia seja outra, observou o devido processo legal, 

porquanto a documentação juntada denota que o recorrente foi cientificado dos 

procedimentos que vinham sendo tomados perante aquela corte e lhe foi 

concedida oportunidade de oferecer defesas e interpor recursos (o Consórcio 

Maracanã interpôs embargos de declaração e o TCE-RJ publicou no D.O, em 
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duas ocasiões distintas (em 15.06.2016 e 20.06.2016), Pauta Especial de 

julgamento, cuja data foi designada para 05/07/2016, com o comparecimento dos 

advogados da impetrante à sessão de julgamento), salientando-se que o  poder  

geral  de  cautela  não  é  privativo  da função jurisdicional, antes sendo um 

mecanismo indispensável para  garantir  a  própria  eficácia  das  manifestações  

estatais, genericamente  consideradas, deve ser denegada a segurança.  

Por conseguinte, não compete a este E. Órgão Especial, por via 

mandamental, analisar provas que não estão pré-constituídas.  

Por tais fundamentos, denega-se a segurança.  

 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2017 

 

HELDA LIMA MEIRELES 

Desembargadora Relatora 
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