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RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – DANO AO
ERÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA – TEMA 899 - REPERCUSSÃO
GERAL – SOBRESTAR.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas
por intermédio de seu Procurador Geral, Luciano Vieira em face do Acórdão TC
881/2014 oriundos dos autos do processo TC 1312/2001 da Primeira Câmara, o qual
se trata de Relatório de Auditoria, autuado como Recurso de Reconsideração por
determinação constante às fls 14 dos autos.
Verifico que é matéria de debate nestes autos a imposição de dano ao erário, bem

É o relatório.
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como há incidência da prescrição da pretensão punitiva.

FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre ressaltar que Supremo Tribunal Federal decidiu, à luz do artigo
37, § 5º, da Constituição Federal, serem imprescritíveis as ações de ressarcimento
ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei nº 8.429/92, Lei de
Improbidade Administrativa.
E tramitam nessa Corte de Contas vários processos, de diferentes jurisdicionados,
em situação semelhante a tratada nos presentes autos qual seja, imposição de dano
ao erário e prescrição da pretensão punitiva.
Nesses processos, a análise de mérito está fundada em questionamentos acerca do
dolo ou má fé dos atos praticados gestores jurisdicionados dessa Corte de Contas.
Acerca do tema, é cediço que a Suprema Corte brasileira no julgamento do Recurso
Extraordinário 852.475, decidiu, à luz do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal,
serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de
ato doloso tipificado na Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa.
Dessa forma, há necessidade de esclarecimento acerca da possível incidência da
tese de repercussão geral lançada pelo Supremo Tribunal Federal aos processos
em trâmite neste Tribunal, em que há imposição de dano causado ao erário, com a
prescrição da pretensão punitiva relativamente as demais penalidades.
Ademais, outro ponto importante para apreciação dos autos é publicação do acórdão
referente ao referido recurso extraordinário da Suprema Corte, a fim de que sejam
conhecidos os fundamentos da respectiva decisão.
O Plenário deste Tribunal de Contas, nos autos do processo TC 5069/2013
deliberou por sobrestar o julgamento por 90 (noventa) dias, ou então até decisão do
Recurso Extraordinário RE 636.886 pelo STF, em que já foi reconhecida a existência
de

controvérsia

de

repercussão geral, definida no tema 899, acerca da

“prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do
Tribunal de Contas”, os processos que, embora prescritos relativamente a aplicação
das demais penalidades, estejam em trâmite no âmbito desta Corte para imputação
de ressarcimento, até a publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal.
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Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes com o entendimento da Suprema
Corte, entendo ser cabível o sobrestamento deste processo até a publicação do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário 636.886.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. SOBRESTAR estes autos pelo prazo de por 90 (noventa) dias, ou então até
decisão do Recurso Extraordinário RE 636.886 pelo STF, em que já foi reconhecida
a existência de controvérsia de repercussão geral, definida no tema 899, acerca da
“prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do
Tribunal de Contas”.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator; vencido o conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, preliminarmente, que votou pela impossibilidade de
inclusão dos processos em pauta, bem como pelo prosseguimento do feito.
3. Data da Sessão: 26/11/2019 – 41º Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto
Taufner (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges,
Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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