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DECISÃO 
 
  
 
  
 

Trata-se de ação ajuizada sob o procedimento comum por JOSE FARIAS DE CASTRO em face da

UNIÃO e do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, por meio da qual busca, em sede de tutela de urgência, que

seja suspensa a eficácia do acórdão nº 2179/2018, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, proferido no âmbito

da Tomada de Contas Especial n.º 33643/2015-6.

 
Narra o autor que em referido procedimento são apuradas as contas relativas ao Convênio 803/2007,

firmado entre o Município de Brejo e a FUNASA, cuja vigência era estipulada para o período de 31/12/2007 a

11/12/2009.

 
Diante do fato de somente ter sido citado na Tomada de Contas Especial n.º 33643/2015-6 em

14/06/2016, brande pela ocorrência da prescrição, nos seguintes termos:

 
[…] o direito do Tribunal de Contas da União de instaurar a tomada de contas especial, já decaiu,

pois já passou 08 anos entre a data da celebração do convênio (2007) e a instauração da Tomada

de Contas Especial, que se deu em 2015, do que pugnamos pela decretação da decadência do

presente processo de Tomada de Contas Especial e consequentemente a anulação do julgamento do

mesmo e das penalidades aplicadas. Além do exposto, forçoso também reconhecer a prescrição da
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pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, haja vista passados mais de dez anos dos

fatos, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e consequentemente da aplicação

de quaisquer multas inerentes aos mesmos, por tratar-se de entendimento pacificado do TCU,

consoante retratado no bojo do TC- 021.540/2010-1. (Grifei).

 
Aduz, ainda, o autor, que a FUNASA aprovou as contas apresentadas relativas ao convênio que deu

ensejo à Tomada de Contas Especial ora em análise, atestando a execução 100% de seu objeto.

 
Por tais argumentos, entende presente a probabilidade do direito.

 
Fundamenta a urgência do pedido liminar na eminência do registro de candidatura para concorrer a

novo pleito eleitoral.

 
Juntou procuração e documentos.

 
É o relatório. DECIDO.

 
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do

direito afirmado e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de

Processo Civil).

 
No caso presente, da análise do acervo probatório anexado ao feito, concluo que a parte Autora não

merece acolhida em seu pleito urgente.

 
Primeiramente, em que pese noticiado pelo autor a recente avaliação da FUNASA, no sentido de que

houve a execução de 100% do objeto do Convênio em tela, referida conclusão não é suficiente à suspensão dos efeitos

do Acórdão n.º2179/2018.

 
Primeiramente, vê-se no documento de ID nº 301305478 que a FUNASA, considerando compensações

realizadas a fim de serem saneadas pendências, entendeu que, em 07/02/2020, o objeto do convênio firmado em 2007

foi integralmente alcançado. Como consequência, foram aprovadas, com ressalvas, as contas relativas àquela

pactuação.

 
No entanto, o Acórdão n.º2179/2018 não se limita a aferir a execução integral daquele Convênio, na

medida em que aponta a existência de outras regularidades, a saber, movimentação financeira de receitas e despesas

do convênio em descompasso à efetiva execução de seu objeto; “termo de aceitação definitiva da obra” com informação

falsa de que a obra foi executada; ausência de aplicação financeira de recursos federais recebidos enquanto não

utilizados; não comprovação de recolhimento dos tributos (ISS, INSS e IRRF), que compromete a regularidade fiscal do

convenente ou do seu contratado (empresa terceirizada); inúmeras irregularidades constatadas ao longo do

procedimento licitatório, na formalização do contrato, no aditamento dele, e nos pagamentos realizados, etc (Id nº

301305475).

 
Deste modo, a alegação de ulterior aprovação de contas com ressalvas não guarda relação com a

constatação de referidas irregularidades, mostrando-se insuficiente para infirmar a condenação combatida.

 
Quanto à alegação de decadência e prescrição, recentemente, no bojo do RE 636886/AL, repercussão

geral, Tema 899, o Supremo Tribunal Federal fez uma análise sistemática da aplicabilidade da prescrição a todas as

distintas fases relacionadas à apuração de contas perante os Tribunais de Contas, concluindo pela aplicação do

instituto, conforme sintetiza a tese firmada: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão

de Tribunal de Contas".
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Incidindo o fenômeno da prescrição, ele tem que ser examinado nas diversas fases relativas ao

procedimento de apuração de responsabilidades pelos Tribunais de Contas mediante tomadas de contas especiais.

 
Nesse contexto, merecem destaque as considerações expostas pelo Ministro Gilmar Mendes no RE

636886/AL quanto aos prazos prescricionais aplicáveis à espécie, definindo os termos de sua observância:

 
 

 
[...] interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos

decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato

que também constitua crime.

 
Por oportuno, registro a incidência de prazos diferenciados a depender da fase fiscalizatória em que se

encontre o fato que cause prejuízo ao erário.

 
Primeiro, há prazo decadencial (prescricional punitivo, nos termos da lei) quinquenal entre a data

da prestação de contas e o início da fase preliminar de tomada de contas especial (citação ou

notificação do interessado ou responsável pela prestação de contas na fase preliminar de tomada de

contas pelos órgãos internos ou externos), com a observância de causas de interrupção (retificação

da prestação de contas pelo responsável) e de suspensão (enquanto durar a fiscalização

preliminar realizada pelo controle interno do Ente Público, diante da inexistência de inércia estatal

na averiguação do fato). Pela obviedade, em se tratando de ato de fiscalização prévia (controle externo

preventivo), sequer existe a inércia estatal a justificar o início de qualquer decurso de tempo.

 
Secundariamente, uma vez iniciada a tomada de contas pelo órgão de controle interno ou externo, de

forma preliminar, em decorrência de ser causa interruptiva legal, reinicia-se novo prazo decadencial

(prescricional punitivo) até a decisão condenatória recorrível pelo Tribunal de Contas.

 
Terceiro, a contar da decisão final do Tribunal de Contas, inicia-se prazo prescricional (próprio) para

ajuizamento da correspondente ação de execução. Explico.

 
O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal promana ser obrigação de prestar contas de

quaisquer pessoas física ou jurídica “que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,

bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações

de natureza pecuniária”. Senão vejamos:

 
“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das

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

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União

responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.

 
Do mesmo modo, há previsão no art. 93 do Decreto-Lei 200/1967:

 
“Art. 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na

conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas

competentes”.
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Sendo obrigação constitucional e legal, a prestação de contas, que descreva pormenorizadamente a

forma e o modo que foram geridos os recursos públicos, inaugura o prazo decadencial (prescricional

punitivo) de apuração do ato ilícito que tenha causado prejuízo ao erário, o qual resta interrompido pela

retificação das informações prestadas, reiniciando o cômputo do prazo por inteiro.

 
Existindo fiscalização prévia das contas prestadas (que não se confunde com a tomada de

contas especial), no exercício do controle interno pelo Poder Público (órgão concedente), há a

suspensão do prazo punitivo.
 
Finalizada a análise prévia pelo Poder Público, passa-se à tomada de contas pelo órgão de controle

interno ou externo, de forma preliminar, sendo causa de interrupção do prazo decadencial (prescricional

punitivo) até a decisão condenatória recorrível pelo Tribunal de Contas.

 
O art. 10 da Lei 8.443/1992 disciplina as fases da tomada de contas, a saber:

 
“Art. 10. A decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser preliminar, definitiva ou

terminativa.

 
§ 1°. Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito

das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos responsáveis ou,

ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo”. (grifo nosso)

 
Por sua vez, dispõe a Lei 9.873/1999:

 
“Art. 2º. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

 
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

 
II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

 
III – pela decisão condenatória recorrível.

 
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução

conciliatória no âmbito interno da administração pública federal”. (grifo nosso)

 
Assim, nos termos do § 1º do art. 10 da Lei 8.443/1992, a “notificação ou citação do indicado ou

acusado” importa interrupção do prazo decadencial de fiscalizar as contas prestadas (art. 2º, I, da Lei

9.873/1999).

 
De outra banda, não sendo prestadas as contas, sequer o prazo decadencial (prescricional punitivo) se

inicia, por se tratar de descumprimento de obrigação constitucional. Assim, enquanto persistir o ato

omissivo inconstitucional, a fiscalização poderá ocorrer independentemente do tempo transcorrido entre

a prática do ato ilícito e o início da fiscalização. Nessa situação omissiva, apenas iniciará o cômputo

decadencial com o início da tomada de contas especial pelo controle interno ou externo.

 
No passo seguinte, ultrapassada a fase preliminar, reinicia o cômputo do prazo punitivo que deve ser

observado pelos órgãos de controle interno e/ou externo na tomada de contas especial.

 
[…]
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O ato que inicia a fiscalização pelo órgão de controle interno ou externo (notificação do responsável por

dispor do numerário público) deve configurar interrupção do lustro punitivo (que a legislação denomina

prescrição punitiva), que se reinicia até a decisão condenatória recorrível (termo final do cômputo), com

arrimo no art. 2º, I e III, da Lei 9.873/1999.

 
Assim, o Tribunal de Contas ou o órgão de controle interno que proceda à tomada de contas especial

possui o prazo de cinco anos para finalizá-la (decisão condenatória recorrível), sob pena de não poder

mais fazê-lo por decurso do tempo razoável para tanto.

 
Por fim, assento que incide o lustro prescricional (próprio) nos casos de ressarcimento ao erário

decorrente de decisão das Cortes de Contas, a contar da finalização da tomada de contas especial até

o ajuizamento da correspondente ação civil (ação de execução).

 
Assim, uma vez encerrada a fase administrativo-fiscalizatória (art. 19 e art. 23, III, “b”, c/c art. 24, todos

da Lei 8.443/1992), o Poder Público possui o prazo de cinco anos para ajuizar a correspondente ação

de ressarcimento, sob pena de restar fulminada a prescrição executória própria.

 
Por conseguinte, há, em regra, prazos quinquenais diferenciados a depender da fase

fiscalizatória em que se encontre o fato que cause prejuízo ao erário: fase administrativo-

fiscalizatória (prazo decadencial ou prescricional punitivo) e fase executória (prazo prescricional

próprio), observadas as causas suspensivas ou interruptivas dos cômputos.

 
 

 
 

De posse destes parâmetros, passo à análise do caso concreto. 

 
Verifico que o ora demandante limitou-se a carrear ao feito o acórdão nº 2179/2018 da 1ª Câmara do

Tribunal de Contas da União e a aprovação do convênio, datada de 2020.

 
Ocorre que, conforme o trecho destacado do RE 636886/AL, enquanto durar a fiscalização

preliminar de fiscalização, realizada pelo controle interno do Ente Público concedente, estar-se-á diante de 

causa suspensiva da prescrição.

 
Diante da ausência dos documentos relat ivos à f iscal ização prévia real izada pela

FUNASA, resta impossível aferir a ocorrência de causas suspensiva e interruptiva da prescrição, restando

impossibilitada a aferição da probabilidade do direito invocado.

 
Ademais, a juntada tão somente do Acórdão proferido no âmbito da Tomada de Contas Especial

impossibilita a análise da ocorrência da nova causa interruptiva da prescrição, decorrente da citação do autor em

referido procedimento.  

 
Diante do exposto, indefiro, o pedido de tutela provisória de urgência.

 
Conforme já destacado, além da impossibilidade de concessão da tutela provisória requerida, nota-se

que a narrativa tecida na petição inicial e o acervo probatório com ela carreado são insuficientes para o próprio

recebimento da ação, já que carecem de narrativa concatenando fatos e fundamentos jurídicos lastreados pela

documentação indispensáveis, nos termos do art. 319, inc. II c/c art. 320 do CPC.

 
Por fim, verifico que na presente ação a parte autora pretende provimento jurisdicional a fim de que seja
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suspensa a condenação imputada pelo TCU, que corresponde à multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). No

 entanto, foi atribuído o valor aleatório de R$ 1.000,00 (um mil reais), à causa.

 
Destarte, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos termos do art.

292, §3º, do CPC, a fim de corresponda ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

 
Anote-se.

 
Em tempo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Referida benesse é destina àquelas

pessoas que não têm capacidade de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência,

situação que não se coaduna à condição de Prefeito do Município de Brejo, ostentada pelo autor.
 

Intime-se o autor para que recolha as custas correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob

pena de extinção.
 

São Luís, data e juiz prolator conforme assinatura eletrônica.
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