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Tomada de contas especial segundo a nova IN 88/2020
Programação do curso

1. OBJETIVOS DO CURSO
Apresentar os aspectos relativos à Instauração de Tomada de Contas Especial e abordar com
precisão e objetividade os conceitos que envolvem o processo de tomada de contas especial com
utilização de jurisprudência do TCU.
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2. PÚBLICO ALVO
Tomadores de contas especial, Ordenadores de despesa , Gestores e servidores públicos,
Auditores e controladores internos e externos, Procuradores, advogados, administradores,
prefeitos, vereadores e consultores, Servidores públicos das áreas de contratos, de projetos,
financeiras e jurídicas, Membros de comissão de licitação, pregoeiros e equipes de apoio,
Funcionários do Sistema “S”, federações da indústria, OSCIPs, ONGs, fundações, universidades,
autarquias e empresas estatais que utilizam recursos federais, Profissionais e especialistas
voltados para a prática técnico-financeira dos recursos públicos, e Secretários, assessores,
diretores, coordenadores e assistentes do Poder Executivo Federal.
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3. CONTEÚDO DO CURSO
I – Noções Gerais:
Conceitos básicos;
Características;
Legislação aplicável;
Objetivos;
Hipóteses e prazos de instauração;
Pressupostos;
Competência;
Tipos e fases de TCE;
distinção entre TCE e outros procedimentos (PAD, Sindicância, Ação de Reparação)
Instauração da TCE.
II – Fluxo simplificado do processo de Tomada de Contas Especial
III – Legislação de Regência
Portaria TCU nº 122/2018 (Sistema e-TCE)
Decisão Normativa/TCU nº 155/2016
Instrução Normativa nº 71/2012 com Alterações Normativas da IN-TCU nsº 85/2020 e 88/2020.
IV – Fase Interna da Tomada de Contas Especial
Instauração;
Tomador de contas;
Instrução;
Produção de provas;
Conclusão do tomador de contas;
Manifestação da autoridade instauradora;
Ação do controle interno;
Pronunciamento ministerial;
Formação do processo (elementos essenciais);
Remessa ao TCU; e
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TCE instaurada pelo Tribunal de Contas da União- TCU
V – Fase Externa da Tomada de Contas Especial – TCE
Noções sobre a estrutura do TCU;
Visão geral sobre o processo administrativo no âmbito do TCU;
Exame inicial do processo;
Chamamento do responsável;
Resposta à citação- Revelia;
Exame das alegações de defesa;
Julgamento e Penalidades;
Execução e dos efeitos das decisões do TCU;
VI – Recursos em TCE
VII – Casos especiais e Jurisprudência do TCU:
Casos especiais de responsabilidade;
Casos especiais de irregularidades na aplicação dos recursos;
Casos especiais relativos ao processo de TCE.
VIII – Sistema e-TCE
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4. INSTRUTOR

Bruno Eduardo Martins
VER OUTROS CURSOS DESSE PROFESSOR

Bacharel em Administração com especializações em Gestão de Projetos – PMI e Gestão por
Processos. Servidor Público na Justiça Militar da União. Ao longo da carreira no STM já trabalhou
na execução orçamentária e financeira, na secretaria de controle interno, como auditor, e diretoria
de serviços de saúde como supervisor do serviço médico e posteriormente supervisor do
atendimento do plano de saúde, função atual. Atua como professor em preparatórios de
concursos públicos no DF desde 2005 e é professor desde 2014 do Gran Cursos Online e do IMP
Concursos. No IMP, professor de pós-graduação nas turmas de gestão pública. Atua como
professor em formação e capacitação de servidores públicos desde 2013 e é professor
colaborador da ENAP desde 2015.
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5. LOCAL E DATAS
Local:
Curso on-line/ao vivo – Sala de aula virtual da I9 Treinamentos.
Data:


17 a 19 de março de 2021
https://www.i9treinamentos.com/curso/tomada-de-contas-especial-segundo-a-nova-in88-2020/



21 a 23 de julho de 2021
https://www.i9treinamentos.com/curso/tomada-de-contas-especial-segundo-a-nova-in88-2020-3/



10 a 12 de novembro de 2021
https://www.i9treinamentos.com/curso/tomada-de-contas-especial-segundo-a-nova-in88-2020-2/
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6. METODOLOGIA
A aula será expositiva com utilização de apostilas impressas, digitais e da internet com estudos
de casos concretos e apresentação de modelos de documentos de trabalho. O evento
acontecerá presencialmente com transmissão online e 100% ao vivo, o que possibilita a
interação entre o professor e os participantes em sala de aula e em plataforma de treinamento
virtual, de forma totalmente segura sem você precisar sair do home office ou do seu local de
trabalho. A didática e metodologia foram adaptadas a realidade presencial e virtual e o material
instrucional eletrônico disponibilizado para download na sala de aula virtual. Metodologia que
possibilita a total interação simultânea entre o professor e os alunos.
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7. HORÁRIO E CARGA HORÁRIA
As aulas deste curso online ao vivo serão ministradas no horário das 8h às 12.
Carga horária: 12 horas
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8. INVESTIMENTO
R$ 1.200,00: Online inscrições antecipadas;

R$ 1.400,00: Online inscrições após o prazo;

Prazo para pagamento em boleto de até 8 (oito) dias corridos.

OBS: Valores especiais para grupos, entre em contato pelo e-mail
contato@i9treinamentos.com ou pelos Telefones (61) 4101-0860 / 98322-0023 / 99977-2130 /
99303-3542.
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9. FORMA DE PAGAMENTO
Boleto bancário Itaú Shopping emitido pelo site com vencimento em até 8 dias.
Aproveite nossos descontos pagamento antecipadamente.
Transferência/Depósito em conta bancária: Banco: Itaú 341 Agencia: 1388 conta corrente nº
68711-1
PagSeguro (Cartão de Crédito) com possibilidade de parcelamento
Nota de empenho deverão ser emitidas contendo os seguintes dados
Razão Social: Inove Treinamentos Ltda
Endereço: Endereço: Setor de Autarquias Sul 4 Bloco A Sala 916 – Brasília – DF – CEP 70.070938 – Brasília – DF
CNPJ: 24.091.611/0001-50
Inscrição Distrital: 07.754.911/001-04

O envio do empenho deverá ser

feito até 05

dias antes do evento pelo e-

mail: contato@i9treinamentos.com. Caso tenha algum motivo que impeça o envio até a data
limite, favor entrar em contato conosco por telefone.
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10. ESTÃO INCLUÍDOS NO VALOR DO CURSO
Curso Online
Conteúdo disponibilizado em PDF, acesso à transmissão online e ao vivo em plataforma com
total qualidade de imagem e áudio, material de apoio com anexos e documentações importantes,
certificado digital para os alunos com no mínimo 75% de presença na sala de aula virtual e
interação com o professor em tempo real e outros profissionais interessados pelo mesmo
assunto e pós curso de 1 ano.
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11. CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO
A inscrição será confirmada mediante envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização
de fornecimento, depósito ou outra forma de comprovação do pagamento.
O cancelamento da inscrição, por parte do participante, poderá ser realizado no máximo 5 (cinco)
dias úteis antes da data de realização do curso online, sendo que, após este prazo, deverá haver
a substituição do aluno ou solicitação de crédito no valor da inscrição para utilização posterior.
A I9 treinamentos reserva-se o direito em adiar, reagendar ou cancelar os cursos online se
houver insuficiência de quórum, bem como substituir palestrantes em caso fortuito ou força
maior, o que não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção,
indenização ou reparação (material e moral).
Observação: Ao CONTRATANTE que vier a desistir da participação após o prazo de
cancelamento da inscrição, independente da fase ou etapa, não será possível qualquer
devolução de valores pagos e nem o cancelamento da nota de empenho. Dessa forma, o
contratante ficará com o crédito no valor contratado para utilizar em outro curso da I9
Treinamentos.
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12. REQUISITOS TÉCNICOS REQUERIDOS
Antes do início da aula online e ao vivo, os requisitos abaixo listados devem ser avaliados para
o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. Recomendamos as seguintes
especificações técnicas mínimas de hardware e software:






Computador com bom desempenho de preferência com 2 monitores (computador ou
notebook pode ser ligado a monitor ou aparelho de televisão com cabo HDMI);
Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps;
Webcam e microfone;
Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone); e
Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões atualizadas do
Mozila Firefox e Internet Explorer.

Importante: Se as especificações mínimas não forem atendidas, a qualidade da transmissão
(áudio e vídeo) poderá ser comprometida.
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