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TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA –
PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

ANCHIETA

–

EXERCÍCIO 2020 – BAIXAR EM DILIGÊNCIA

O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuida o presente processo de Tomada de Contas Especial instaurada de ofício
pela Prefeitura Municipal de Anchieta, com o objetivo de verificar a possível
ocorrência de dano ao erário referente ao processo de desapropriação de um
terreno para construção de uma escola na localidade de Emboacica.
Por meio do Ofício GAB nº 89/2020, o Prefeito encaminha o Decreto-A nº 274/2020,
que instaurou a Tomada de Contas Especial e designou os membros para a Comissão
de TCE (peças 02 e 03).
Em seguida, por meio do Ofício UCCI nº 24/2020, o Controlador Geral do Município
solicita prorrogação do prazo por 90 (noventa) dias, encaminhando documentação
referente aos trabalhos desenvolvidos até o presente momento pela Comissão de
Tomada de Contas Especial, bem como justificativa do Presidente quanto à
complexidade do processo, as várias demandas de oitiva e em razão do atual
momento de enfrentamento do Coronavírus (peças 05 e 06).
Por meio da Decisão Monocrática 667/2020 (peça 10) concedi a prorrogação
requerida.
Ato contínuo, o Sr. Fabrício Petri declara, por meio do Ofício 193/2020, ter ciência do
Relatório exarado pela Comissão de Tomada de Contas, processo administrativo
21.966/2014, bem como, do Parecer da Unidade Central de Controle Interno deste
Poder

Executivo,

referente

ao

Processo

TC

02532/2020

(Resposta

de

Comunicação 953/2020 – peça 11), encaminhando documentação constante nas
Peças Complementares 34995/2020 a 35001/2020 – peças 12 a 18).
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Os autos foram encaminhados ao NED – Núcleo de Controle Externo de
Edificações, que exarou a Instrução Técnica Conclusiva 324/2021 (peça 24), com
a seguinte proposta de encaminhamento:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, constata-se que não foram esgotadas pela Prefeitura Municipal
de Anchieta as medidas administrativas internas necessárias à elisão do dano
detectado no processo de desapropriação de um terreno para construção de
uma escola na localidade de Emboacica, o que impede o recebimento e a
instrução do processo de Tomada de Contas Especial no âmbito desta Corte.
Dessa forma, sugere-se extinguir o processo sem resolução do mérito, com
fundamento no § 4° do art. 142 da LC 621/2012 e art. 166 do RITCEES, em
virtude da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 547/2021 (peça 28), da lavra
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, dissentindo da área técnica,
concluiu nos seguintes termos:
3 Conclusão
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área técnica, o Ministério Público
de Contas, por meio da 3.ª Procuradoria de Contas, pugna no seguinte sentido:
a) pelo reconhecimento da presença dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular da presente Tomada de Contas Especial,
devendo-se, por conseguinte, promover-se a reabertura da instrução processual
para exame do mérito do feito por parte do competente corpo técnico desta
Corte de Contas;
b) pela notificação da Prefeitura Municipal de Anchieta para complementação da
documentação faltante, nos termos do art. 15 da Instrução Normativa TC
32/2014, caso seja detectada a ausência de documentos imprescindíveis à
análise meritória;
c) por fim, caso o colegiado entenda estarem ausentes os requisitos
autorizativos do prosseguimento da instrução processual, não sendo possível o
saneamento do feito, seja a notícia de irregularidade ora trazida ao
conhecimento desta Corte de Contas autuada como Representação, nos termos
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do art. 99, § 1º, inciso I, da LOTCEES, prestigiando-se, com a medida, a
autonomia e a independência da atividade de controle externo da Administração
Pública, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público. Por
derradeiro, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei 8.625/93[1], bem como no
parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12[2], este órgão
ministerial reserva-se o direito de manifestar-se oralmente por ocasião da sessão
de julgamento/apreciação em defesa da ordem jurídica.

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 324/2021, nos seguintes
termos:
HISTÓRICO
Para atender solicitação da Procuradoria Geral do Município1, haja vista a
possibilidade de dano ao erário no processo de desapropriação em comento, a
Controladoria Geral do Município realizou inspeção nos respectivos autos
(processo administrativo 21.966/2014), cujos resultados foram descritos no
Relatório de Inspeção 07/20192, o qual contém as seguintes informações:

1
2

Peça 12, fl. 77.
Peça 13, fls. 6-15, e anexos às fls.16-41.
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[...]

Nesse cenário, os auditores de controle interno que elaboraram o Relatório de
Inspeção 07/2019 apontaram as seguintes irregularidades ocorridas no processo
de desapropriação:
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1 – Ausência de documentação
2 – Objeto entregue em tamanho inferior aquele expropriado
3 – Sobrepreço atribuído ao bem
4 – Dano ao erário
Diante de tais irregularidades, os auditores de controle interno concluíram:

Ato contínuo, o Controlador Geral se manifestou no seguinte sentido:
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Tendo em vista a proposta de ajuizar ação para ressarcimento ao erário, os
autos foram encaminhados à Gerência Jurídica de Contencioso, que se
manifestou nos seguintes termos:

Em seguida, o Prefeito Municipal emitiu despacho determinando a instauração
de Tomada de Contas Especial.
Por meio do Decreto-A nº 274, de 21 de maio de 2020, foi instaurada a Tomada
de Contas Especial e instituída a Comissão da TCE.
As conclusões da comissão foram consolidadas no Relatório Final da Tomada
de Contas Especial (à Peça 15, fls. 3-44), no qual foram indicadas as
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irregularidades e responsáveis relacionados a seguir:

[...]

[...]

[...]
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[...]
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Na análise do Relatório Final da Tomada de Contas Especial3, o Controlador
Geral do Município se manifestou no sentido de acompanhar integralmente o
referido relatório, concluindo que as medidas administrativas adotadas pela
autoridade competente para a caracterização e supressão do dano foram
suficientes, conforme explanação transcrita abaixo:

3

Peça 15, fls. 48-86.
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Por meio do documento “OFÍCIO GAB N. 193/2020” de 08 de dezembro de 2020
(Peça 11), encaminhado ao Presidente desta Corte de Contas, o Prefeito de
Anchieta declara para fins de cumprimento do disposto no anexo único da
Instrução Normativa TC 32/2014, ter ciência do Relatório exarado pela Comissão
de Tomada de Contas, bem como do Parecer da Unidade Central de Controle
Interno daquele Poder Executivo.
ANÁLISE
ASPECTOS LEGAIS
Entende-se que a tomada de contas especial é um instrumento de controle
administrativo interno saneador e sancionador de que a Administração dispõe
para se ressarcir de eventuais prejuízos que lhes foram causados e que possui
rito próprio. Configura um procedimento de exceção (daí o termo “especial” junto
à “tomada de contas”), de forma que apenas pode ser instaurada depois de
esgotadas todas as medidas administrativas para reparação do dano, conforme
disposições a seguir:
IN TCEES nº 32/2014.
Considerando que é dever do administrador público adotar medidas
imediatas, com vistas ao ressarcimento de dano ao Erário,
independentemente da atuação do Tribunal de Contas;
Considerando que os processos de ressarcimento de dano ao Erário devem
pautar-se pelos princípios da racionalidade administrativa, do devido
processo legal, da economia processual, da celeridade, da ampla
defesa e do contraditório;
[...]
Art. 1º Tomada de contas especial é um processo instaurado pela
autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as
medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal, com
o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano
e obter o respectivo ressarcimento, quando caracterizado pelo menos um
dos fatos descritos adiante.
[...]
Art. 5º Esgotadas as medidas administrativas previstas no artigo 2º desta
Instrução Normativa sem a elisão do dano, a autoridade competente
providenciará a instauração da tomada de contas especial, mediante
autuação de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal [...].
Instrução Normativa TCU n.º 71/2012.
Considerando que compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas
daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade com
dano ao Erário, nos termos da Constituição Federal, art. 71, inciso II; da Lei
nº 8.443, de 1992, arts. 1º, inciso I, 8º e 9º; e do Regimento Interno, arts. 1º,
inciso I, e 197;
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Considerando que é dever do administrador público federal adotar
medidas imediatas, com vistas ao ressarcimento de dano ao Erário,
independentemente da atuação do Tribunal de Contas da União;
Considerando que o Tribunal de Contas da União, na condição de órgão
julgador dos processos em que se apura a ocorrência de dano ao Erário,
somente deve ser acionado após a autoridade administrativa
competente ter adotado, sem sucesso, as medidas administrativas
necessárias à caracterização ou à elisão do dano;
Considerando que os processos de ressarcimento de dano ao Erário devem
pautar-se pelos princípios da racionalidade administrativa, do devido
processo legal, da economia processual, da celeridade, da ampla defesa
e do contraditório;
[...]
Art. 2º Tomada de contas especial é um processo administrativo
devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por
ocorrência de dano à administração pública federal, com apuração de fatos,
quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo
ressarcimento.
Parágrafo único. Consideram-se responsáveis pessoas físicas ou jurídicas
às quais possa ser imputada a obrigação de ressarcir o Erário.
Art. 3º Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação
da aplicação de recursos repassados pela União mediante convênio,
contrato de repasse, ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque,
alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos,
ou da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano
ao Erário, a autoridade competente deve imediatamente, antes da
instauração da tomada de contas especial, adotar medidas
administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os
princípios norteadores dos processos administrativos.
Parágrafo único. Na hipótese de se constatar a ocorrência de graves
irregularidades ou ilegalidades de que não resultem dano ao erário, a
autoridade administrativa ou o órgão de controle interno deverão
representar os fatos ao Tribunal de Contas da União. (AC)(Instrução
Normativa nº 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016)
MS 25.880 - STF.
A tomada de contas especial não consubstancia procedimento
administrativo disciplinar. Tem por escopo a defesa da coisa pública,
buscando o ressarcimento do dano causado ao erário. Precedente
(MS 24.961, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 4-3-2005)." (MS 25.880, Rel.
Min. Eros Grau, julgamento em 7-2-2007, Plenário, DJ de 16-3-2007).

Portanto, a TCE é medida excepcional que busca o ressarcimento dos
danos apurados – desde que estejam esgotadas as medidas para tal – e se
compõe de duas fases, a saber, a interna e a externa:
Tomada de contas é, na fase interna, um procedimento de caráter
excepcional que visa determinar a regularidade na guarda e na aplicação de
recursos públicos e, diante da irregularidade, na fase externa, um processo
para julgamento da conduta dos agentes públicos. (Jacoby Fernandes, pp.
4
32-3 ).

4

JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tomada de contas especial: processo e procedimento nos tribunais de contas e na
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[...]
A rigor, os processos de julgamento das contas nos tribunais de contas só
assumem a natureza de processo a partir do seu ingresso na corte, na
chamada fase externa. Antes dessa fase não apresenta partes ou litigantes,
porque inexiste uma lide, mas somente uma unidade dos atos
investigatórios rumo à verdade material.
No relatório final de uma comissão de tomada de contas especial, por
exemplo, poderá essa firmar a irregularidade das contas, hipótese em que,
após a manifestação do órgão de controle interno e da autoridade (ministro,
secretário de Estado ou equivalente), serão os autos remetidos ao tribunal
de contas, para julgamento. Precisamente nesse momento, a TCE assume
a condição de processo, quando o órgão instrutivo, apreciando a apuração
promovida pela comissão e os demais elementos dos autos, destacará os
principais aspectos, passando diretamente, ou após a deliberação do
colegiado das cortes de contas - plenário ou câmara -, para a manifestação
do ministério público, que funciona em caráter especializado junto ao
tribunal.
Nesse momento, presenciando a existência de indícios, formaliza-se a
acusação, seguindo-se citação, defesa e julgamento pelo tribunal de contas
(idem, p. 523).

Na “fase externa”, a Tomada de Contas Especial, no âmbito da Corte de Contas,
deve estar restrita ao contraditório e julgamento, não cabendo ao Tribunal
desenvolver qualquer trabalho ou dispêndio de recursos “com o objetivo de
apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o
respectivo ressarcimento”, tarefas obrigatórias da “fase interna” da TCE, sob
responsabilidade da Comissão de TCE, do Controle Interno e da autoridade
competente do jurisdicionado.
Assim, conforme Jacoby Fernandes (p. 523), “os processos de julgamento das
contas nos tribunais de contas só assumem a natureza de processo a partir do
seu ingresso na corte, na chamada fase externa”, provocados por um
“procedimento

administrativo”

(fase

interna)

no

âmbito

do

ente,

cuja

denominação é homônima - tomada de contas especial, apresentada geralmente
na forma de um relatório.
É o que se vê no presente caso, de forma que o relatório apresentado pela
Comissão de Tomada de Contas Especial, em análise, deve ser entendido como
“procedimento administrativo”, “fase interna” do processo de tomada de contas
especial, a ser, caso adequado, acolhido e desenvolvido nesta Corte.
Nesse sentido é o entendimento do TCE-RJ (SGCE/4ª Inspetoria Geral de
Controle Externo, Processo 040/2212/2016):
Tratam os autos do exame da diligência da Tomada de Contas Especial do
Contrato nº 101/2012, celebrado entre a SMS e a empresa Maquet do Brasil

administração pública. Brasília, Brasília Jurídica, 2003, 3ª edição, pp. 31-32 e 523.
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Equipamentos Médicos Ltda., tendo por objeto a aquisição, manutenção e
assistência técnica de equipamentos hospitalares.
(...)
O processo de tomada de contas especial só terá conformidade jurídica se
observar certos requisitos formais e materiais de constituição e de
desenvolvimento válido e regular. Nesse sentido, ensina o prof. Jorge
Jacoby:
Os pressupostos do processo de TCE classificam-se em dois grupos:
- Pressupostos de Constituição: são requisitos cumulativos
necessários à existência do próprio processo. Vale dizer que devem ser
verificados e estarem presentes antes da instauração da TCE, pois sua
ausência impede a formação do processo. Enquadram-se nestes
pressupostos: a existência de fato irregular (não acobertado por
nenhuma excludente de ilicitude/irregularidade, nem por longo decurso
de tempo – dez anos entre a data do fato e a notificação do devedor);
prejuízo ao erário igual ou superior ao valor mínimo para instauração de
uma TCE; e responsabilização direta ou indireta de um agente/gestor
público (inclusive o nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou
comissiva do agente e a irregularidade geradora de TCE). Todos esses
pressupostos devem ser devidamente apurados e seguidos das
tentativas de saneamento da irregularidade danosa ao erário ou do
ressarcimento do prejuízo, mediante a adoção das medidas
administrativas necessárias, as quais também podem, a rigor, serem
consideradas
como
pressuposto
de
constituição,
ante
a
excepcionalidade do processo de TCE.
- Pressupostos de Desenvolvimento: referem-se às circunstâncias
indispensáveis para que a TCE, após a constituição, prossiga de modo
regular, ou seja, siga o fluxo, passando pelas instâncias administrativas
competentes, até o julgamento. São exemplos desses requisitos: correta
identificação e fundamentação do fator gerador (tipificação da
irregularidade); oferecimento de oportunidade de contraditório e ampla
defesa ao responsável; quantificação do débito; e presença dos
documentos e informações necessárias ao processo (peças integrantes).
Com efeito, é de se concluir que, na prática processual, a finalidade da
instauração da TCE não é investigar para apontar os fatos geradores de
prejuízo ao erário, quantificar o dano e indicar o agente responsável, ou
seja, levantar os elementos essenciais “pressupostos”. Essas informações
já devem estar circunstanciadas em outro processo ou procedimento
administrativo, ainda na fase de apuração e adoção das medidas internas
saneadoras, portanto, antes da deflagração formal da TCE.
Os pressupostos do processo de TCE devem estar presentes antes mesmo
da constituição, visto ser condição da existência e desenvolvimento válido e
regular do processo, conforme observa-se no texto do art. 3º da Delib. nº
210/20141, norma que regulamenta o processo de TCE nesta Corte de
Contas.
(sublinhei)

Logo, a instauração da TCE, no âmbito do Tribunal de Contas, é medida
excepcional e somente pode ser instada quando estiverem presentes os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento, de forma a evitar que
os tribunais assumam os trabalhos (e respectivos custos) que são de
responsabilidade dos jurisdicionados.
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No mesmo sentido é o entendimento de Matias (2011)5:
3.1. Consequências da Ausência dos Pressupostos da TCE
A ausência de qualquer um dos pressupostos de constituição nos leva à
conclusão de que não deveria haver sequer a instauração do processo de
TCE. Já a falta dos pressupostos de desenvolvimento da TCE não enseja
diretamente a desconstituição do processo, mas resulta na restituição à
instância competente para regularização dos autos, pois nesse caso há um
processo de TCE instaurado, mas de forma incompleta ou pendente de
atendimento a alguma formalidade ou saneamento. Exemplo disso é a
devolução do processo à origem para regularização ou complementação
das informações ou das peças documentais que o compõe (art. 4º, § 2º, IN
TCU nº 56/2007).
Em qualquer caso, além dos retrabalhos e atrasos ocasionados nos órgãos
instaurador e julgador, quando não for possível suprir o defeito
processual ou havendo perda superveniente de um dos requisitos
exigidos, a TCE poderá ser arquivada na origem ou mesmo no TCU,
sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo (art. 5º, § 1º, incisos I ao IV, IN TCU nº 56/2007 e arts. 169,
inciso II, e 212, RI/TCU).
[...]
A propósito, o ilustre doutrinador e mestre Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
(2005, p. 37) bem demonstra o aspecto excepcional da TCE em face das
medidas administrativas adotadas previamente à instauração do processo,
citando trecho do voto do Excelentíssimo Ministro Benjamim Zymler
manifestado na Decisão nº 521/2002–TCU–Plenário (julgamento da TCE TC
nº 005.451/2001-1):
[...] a luz da racionalidade administrativa, não há sentido em se
instaurar uma Tomada de Contas Especial quando, por meio de
providências administrativas outras, é possível sanear as
irregularidades que nela seriam apuradas...
[...]
(sublinhei)

Nessa perspectiva, deve-se entender que a lógica da utilização do instrumento
“tomada de contas especial” foi inicialmente dar maior eficiência aos órgãos de
controle externo, permitindo a racionalidade na utilização dos recursos humanos
e respectivos custos, conforme citado: “sob o aspecto da racionalidade
administrativa e da enfocada economia processual, deve-se buscar eliminar
procedimentos que não possuem utilidade para o desfecho do processo e que
provocam perda de eficiência”6.
5

MATIAS, Mauro Rogério Oliveira. Processo de Tomada de Contas Especial – TCE: Instaura-se o
processo para apurar os pressupostos ou apuram-se os pressupostos para instaurar o processo?. Revista
do TCU 122, Set/Dez 2011, pp. 88-101.
6

Estudo demonstrou que foram protocolados no TCEMG um total de 1.121 processos de TCEs referentes a
convênios, entre 2002 e 2011; destes, somente em 45 haviam sido proferidas decisões, das quais 41 referiam-se a
municípios. Desses 41 processos com decisão, em 37 as decisões já haviam transitado em julgado ao final de
2012. Relatam os autores: “O quadro traçado, que conjuga o baixo número de julgamento em relação ao volume
de processos em trâmite no Tribunal à reduzida representatividade de decisões com imputação de sanção ao
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Dessa forma, desprestigiar uma análise mais rigorosa dos pressupostos de
validade do processo, nos casos de tomada de contas especial – notadamente a
comprovação da adoção de medidas internas saneadoras por parte do
jurisdicionado – resulta em afastar a sua característica de excepcionalidade, o
que, evidentemente, amplia de forma extrema a quantidade de processos a
serem instaurados no âmbito desta Corte.
A análise mais acurada, portanto, dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, no caso das tomadas de contas
especiais trazidas pelos jurisdicionados, torna-se peça-chave para dar maior
racionalidade e celeridade a tais processos – lembrando que, no caso do não
acolhimento, o processo será arquivado sem julgamento do mérito, o que não
impede a adoção das medidas, por parte do jurisdicionado, em busca do
ressarcimento do dano.
DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA INSTAURAÇÃO DA TCE
A partir do exame dos autos, constata-se que não há comprovação de que foram
esgotadas as medidas administrativas internas com vistas a obter o
ressarcimento do dano detectado, de forma a fundamentar a instauração da
TCE.
Conforme exposto no subitem 1.3 desta instrução técnica, após a realização de
inspeção no processo de desapropriação, cujos resultados foram descritos no
Relatório de Inspeção 07/2019, os auditores de controle interno sugeriram que
fosse recomendado ao Chefe do Poder Executivo que determinasse a “abertura
de procedimento em sede administrativa para elisão do possível dano ao erário
evidenciado” e, ainda, que autorizasse a remessa de cópia do processo ao
representante do Ministério Público Estadual daquela Comarca, para abertura de
responsável, mostra a TCE como um instrumento de conotação formal, cuja instauração se faz sem o necessário
esgotamento das vias administrativas de apuração e correção das irregularidades. Enquanto tal, a TCE não vem
cumprindo seus objetivos principais, de responsabilização e de ressarcimento do dano ocasionado ao erário,
pouco contribuindo para o incremento da accountability pública. Ademais, diante da expressividade de
julgamentos pela regularidade, pela regularidade com ressalvas e pelo reconhecimento da prescrição, constata-se
a inocorrência, na maior parte dos processos, de irregularidades materiais geradoras de dano ao erário. Isto indica
que as irregularidades cometidas pelos municípios podem não se caracterizar como malversação de recursos ou
má-fé na gestão dos convênios, mas decorrer de desconhecimento quanto às normas a serem observadas na sua
execução e ao modo correto de prestar contas por parte dos gestores locais. Tão ou mais importante, aponta para
a necessidade de maior rigor na adoção da TCE, desde a sua fase interna até a externa, a fim de ser instaurada
somente em casos de indícios de efetivo dano ao erário. A definição de critérios mais específicos de cabimento
da TCE nas hipóteses de irregularidades em convênios poderia reduzir o número de instaurações e, em
contrapartida, aumentar a presteza das apurações, para, assim, alcançar efetividade na responsabilização e
punição dos agentes que não cumprirem corretamente o dever de prestar contas”. GODOI QUINTÃO Cynthia
Magalhães Pinto, CARNEIRO, Ricardo. A tomada de contas especial como instrumento de controle e
responsabilização. In Rev. Adm. Pública — Rio de Janeiro 49(2):473-491, mar./abr. 2015.
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procedimento judicial, em face dos responsáveis.
O Controlador Geral, além de acatar as sugestões expostas no Relatório de
Inspeção 07/2019, recomendou a instauração de Tomada de Contas Especial.
Tendo em vista a proposta de ajuizar ação para ressarcimento ao erário, os
autos foram encaminhados à Gerência Jurídica de Contencioso, que se
manifestou no sentido de não ser oportuna a propositura da ação, uma vez que
não foram observados o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos. Dessa
forma, entendeu “por bem não tomar qualquer medida judicial” e aguardar o
deslinde da possível tomada de contas especial sugerida pelo Controlador Geral.
Em seguida, o Prefeito Municipal emitiu despacho determinando a instauração
de Tomada de Contas Especial.
Constata-se, portanto, que não foram esgotadas as medidas administrativas
internas necessárias para a elisão do dano, antes da instauração da TCE.
Acerca das medidas administrativas, é esclarecedor o seguinte entendimento de
Matias (2011):
Medidas administrativas tratam-se das providências internas (discricionárias
ou vinculadas) ao alcance da Administração Pública lesada, tomadas junto
ao agente responsável pela malversação dos recursos ou perante a
entidade em que este atuou, a fim de apurar (fato, responsabilidade e dano)
e sanear a irregularidade ensejadora da TCE ou de obter o ressarcimento
do prejuízo. Isso tudo, repise-se, realizado antes da TCE, ou seja, na fase
de apuração e saneamento.
A principal e primeira medida administrativa é a notificação (cobrança) do
responsável para apresentar justificativas dentro de certo prazo (geralmente
30 dias) em razão das irregularidades constatadas ou para ressarcir os
valores devidos.
Outros exemplos de providências a cargo do órgão ou entidade lesada são:
realização de diligências e circularizações (confirmações com terceiros),
com vistas a obter a verdade material sobre os fatos; realização de
inspeções físicas; aplicação das sanções previstas no instrumento de
repasse, parcelamento administrativo da dívida, por solicitação do
responsável; inscrição do débito na dívida ativa, registro da inadimplência
do responsável no SIAFI, SICONV e CADIN; instauração de procedimento
administrativo, processo disciplinar, inquérito policial militar e/ou ingresso de
ação de improbidade administrativa, com fundamento nos arts. 14 ao 17 da
Lei nº 8.429/1992.
Neste contexto, pode-se dizer que as medidas administrativas objetivam:
a. Levantar e caracterizar os pressupostos que autorizam a imputação
de responsabilidade por irregularidade danosa ao erário, com vistas
à eventual instauração da TCE; e
b. Realizar cobranças ao agente responsável no sentido de sanear as
irregularidades subsistentes ou de ressarcir o dano qualificado e
quantificado.
Frise-se que esses objetivos dizem respeito aos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento da TCE, os quais serão aproveitados
numa eventual instauração do processo de TCE.
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Assim, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento da TCE devem
ser devidamente apurados e seguidos das tentativas de saneamento da
irregularidade danosa ao erário ou do ressarcimento do prejuízo, mediante a
adoção das medidas administrativas necessárias, as quais também podem, a
rigor, serem

consideradas como

pressuposto de constituição, ante a

excepcionalidade do processo de TCE.
Verifica-se, portanto, que para o caso em tela a TCE somente deveria ser
instaurada se não houvesse êxito nas tentativas de ressarcimento do dano
causado ao erário.
Dessa forma, considerando os aspectos legais expostos no subitem 2.1 desta
instrução técnica, que fundamentam o entendimento de que a tomada de contas
especial é uma medida de exceção do gestor público, devendo ser deflagrada
pela Administração somente após esgotadas todas as medidas administrativas,
visando à apuração e saneamento da irregularidade ou ressarcimento do
prejuízo constatado, conclui-se que, no presente caso, estão ausentes os
pressupostos essenciais para a instauração da TCE, prejudicando o
regular desenvolvimento do processo.
Nessa ótica, a ausência de qualquer um dos pressupostos de constituição –
especialmente quanto à adoção prévia de medidas administrativas necessárias à
elisão do dano – leva à conclusão de que não deveria haver sequer a
instauração do processo de TCE nesta Corte e como consequência, o
arquivamento dos autos sem o julgamento do mérito.

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, constata-se que não foram esgotadas pela Prefeitura Municipal
de Anchieta as medidas administrativas internas necessárias à elisão do dano
detectado no processo de desapropriação de um terreno para construção de
uma escola na localidade de Emboacica, o que impede o recebimento e a
instrução do processo de Tomada de Contas Especial no âmbito desta Corte.
Dessa forma, sugere-se extinguir o processo sem resolução do mérito, com
fundamento no § 4° do art. 142 da LC 621/2012 e art. 166 do RITCEES, em
virtude da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo.

O Ministério Público de Contas elaborou o Parecer 547/2021, discordando da área
técnica, nos seguintes termos:
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2 Análise
De acordo com o art. 1º da Instrução Normativa TC 32/2014, a tomada de contas
especial consiste, a rigor, em processo instaurado pela autoridade administrativa
competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas,
ou por determinação do Tribunal, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os
responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando
caracterizada, entre outras, a prática de ato ilegal, ilegítimo, ou antieconômico de
que resulte dano ao erário.
No entanto, conforme se colhe da Instrução Técnica Conclusiva 324/2021-8
(evento 24, fl. 18), a área técnica considerou que os pressupostos de
constituição da tomada de contas especial devem incluir a necessidade prévia
de esgotamento de todas as medidas administrativas necessárias ao
ressarcimento do prejuízo sofrido pela Administração Pública:
Assim, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento da TCE devem ser
devidamente apurados e seguidos das tentativas de saneamento da irregularidade
danosa ao erário ou do ressarcimento do prejuízo, mediante a adoção das
medidas administrativas necessárias, as quais também podem, a rigor, serem
consideradas como pressuposto de constituição, ante a excepcionalidade do
processo de TCE.
Verifica-se, portanto, que para o caso em tela a TCE somente deveria ser
instaurada se não houvesse êxito nas tentativas de ressarcimento do dano
causado ao erário.
Dessa forma, considerando os aspectos legais expostos no subitem 2.1 desta
instrução técnica, que fundamentam o entendimento de que a tomada de contas
especial é uma medida de exceção do gestor público, devendo ser deflagrada pela
Administração somente após esgotadas todas as medidas administrativas, visando
à apuração e saneamento da irregularidade ou ressarcimento do prejuízo
constatado, conclui-se que, no presente caso, estão ausentes os pressupostos
essenciais para a instauração da TCE, prejudicando o regular desenvolvimento do
processo.
Nessa ótica, a ausência de qualquer um dos pressupostos de constituição –
especialmente quanto à adoção prévia de medidas administrativas necessárias à
elisão do dano – leva à conclusão de que não deveria haver sequer a instauração
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do processo de TCE nesta Corte e como consequência, o arquivamento dos autos
sem o julgamento do mérito.

Naturalmente, qualquer medida administrativa ou judicial que tenha por objetivo
promover

o

ressarcimento

do

dano

causado

ao

erário

pressupõe,

necessariamente, a existência de elementos probatórios mínimos, os quais são
produzidos, justamente, pela apuração prévia dos fatos, cujo procedimento
cabível acha-se disciplinado pela Instrução Normativa TC 32/2014.
Em outras palavras, sob o ponto de vista lógico-jurídico, revela-se impossível, ou
no mínimo temerário, deflagrar

ações de ressarcimento nos âmbitos

administrativo ou judicial sem a apuração prévia dos fatos, por meio da qual são
identificados os responsáveis e quantificado o dano.
De igual modo, condicionar o envio da tomada contas especial à não obtenção
de êxito nos procedimentos administrativos de ressarcimento vai de encontro à
independência assegurada pela Constituição Federal à atividade exercida por
esta Corte de Contas, podendo a referida condicionante ser utilizada como
artifício para impedir a atuação do controle externo sobre os procedimentos de
apuração de dano ao erário conduzidos pela Administração Pública, motivo pelo
qual este órgão ministerial diverge do entendimento exarado pela área técnica,
segundo o qual "para o caso em tela a TCE somente deveria ser instaurada se
não houvesse êxito nas tentativas de ressarcimento do dano causado ao erário".
Outrossim, as medidas administrativas internas, de natureza preliminar,
necessárias tão somente à instauração da Tomada de Contas Especial pelo
município, não se confundem com os procedimentos de apurar os fatos, de
identificar os responsáveis, de quantificar o dano e de obter o respectivo
ressarcimento, porquanto tais condutas posicionam-se na linha do tempo em
momento posterior à instauração da tomada de contas especial, de modo que
não assiste razão ao argumento de que a tomada de contas especial deve "ser
deflagrada pela Administração somente após esgotadas todas as medidas
administrativas, visando à apuração e saneamento da irregularidade ou
ressarcimento do prejuízo constatado", sob pena de se restringir a atuação do
Tribunal de Contas a uma esfera subsidiária de controle.
Por sua vez, depreende-se do art. 13 da Instrução Normativa TC 32/2014 que o
processo de tomada de contas especial deve estar instruído com os documentos
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e informações elencados no Anexo Único da referida norma, organizados sob a
forma de Nota de Conferência. Sem dúvida, qualquer juízo de valor que se
proponha a aferir o preenchimento dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido do processo de tomada de contas especial perante o
TCE-ES deve ser iniciado pelo exame da respectiva Nota de Conferência, a qual
foi concebida com o propósito não apenas de relacionar os documentos que
devem integrar a tomada de contas especial, mas também de servir como
checklist para o exame de admissibilidade realizado por este Tribunal, à
semelhança do procedimento adotado em relação às prestações de contas
anuais, regulamentado pelo Anexo III da Instrução Normativa 68/2020. No feito
em tela, a Nota de Conferência contendo a relação completa de todos os
documentos - com a indicação das respectivas folhas - necessários ao exame de
admissibilidade do feito se encontra encartada na Peça Complementar
34999/2020-4 (evento 15, p. 50-53).
Verifica-se, ainda, que o dano reportado pela Prefeitura Municipal de Anchieta,
no valor apurado de R$ 370.489,78 (evento 15, p. 80), supera a quantia mínima
de 20.000 VRTE (equivalente a R$ 72.918,00), prevista no art. 9º da Instrução
Normativa TC 32/2014. Também não se constata nenhuma das hipóteses de
arquivamento previstas no art. 10 do mesmo diploma normativo.
3 Conclusão
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área técnica, o Ministério Público
de Contas, por meio da 3.ª Procuradoria de Contas, pugna no seguinte sentido:
a) pelo reconhecimento da presença dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular da presente Tomada de Contas Especial,
devendo-se, por conseguinte, promover-se a reabertura da instrução
processual para exame do mérito do feito por parte do competente corpo
técnico desta Corte de Contas;
b)

pela

notificação

da

Prefeitura

Municipal

de

Anchieta

para

complementação da documentação faltante, nos termos do art. 15 da
Instrução Normativa TC 32/2014, caso seja detectada a ausência de
documentos imprescindíveis à análise meritória;
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c) por fim, caso o colegiado entenda estarem ausentes os requisitos
autorizativos do prosseguimento da instrução processual, não sendo
possível o saneamento do feito, seja a notícia de irregularidade ora trazida
ao conhecimento desta Corte de Contas autuada como Representação,
nos termos do art. 99, § 1º, inciso I, da LOTCEES, prestigiando-se, com a
medida, a autonomia e a independência da atividade de controle externo
da Administração Pública, à luz do princípio da indisponibilidade do
interesse público.
Por derradeiro, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei 8.625/93[1], bem como
no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12[2], este órgão
ministerial reserva-se o direito de manifestar-se oralmente por ocasião da sessão
de julgamento/apreciação em defesa da ordem jurídica

Após análise dos autos, entendo assistir razão ao Ministério Público de Contas.
Explico.
De fato, conforme indicou a área técnica, constata-se que não foram esgotadas as
medidas administrativas internas necessárias para a elisão do dano, antes da
instauração da Tomada de Contas Especial.
Assiste também razão à área técnica quando indica não caber ao Tribunal de
Contas “desenvolver qualquer trabalho ou dispêndio de recursos “com o objetivo de
apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo
ressarcimento”, tarefas obrigatórias da “fase interna” da Tomada de Contas Especial,
sob responsabilidade da Comissão de TCE, do Controle Interno e da autoridade
competente do jurisdicionado.”
Ocorre que o fato de a autoridade competente ter instaurado a Tomada de Contas
Especial antes de esgotadas as medidas administrativas internas necessárias à
elisão do dano, não constitui fundamento para afastar a competência desta Corte
para análise do feito, especialmente em razão da indicação do dano no valor de R$
370.489,78 (peça 15, fls. 80), superando a quantia mínima de 20.000 VRTE, prevista
no art. 9º da Instrução Normativa TC 32/2014.
As conclusões da comissão foram consolidadas no Relatório Final da Tomada de
Contas Especial (peça 15, fls. 3-44), no qual foram indicadas as irregularidades e
responsáveis e os auditores de controle interno sugeriram que fosse recomendado
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ao Chefe do Poder Executivo que determinasse a “abertura de procedimento em
sede administrativa para elisão do possível dano ao erário evidenciado.”
Desta forma, é imperioso reconhecer que a análise dos pressupostos de constituição
e desenvolvimento válido e regular da presente Tomada de Contas Especial deva
ser implementada, tendo em vista encontrar-se presente a relação completa dos
documentos necessários ao exame de admissibilidade do feito (Peça Complementar
34999/2020-4 - peça 15, p. 50-53), conforme ressaltou o Ministério Público de
Contas.
Assim, entendo dever ser implementada a análise do feito pela área técnica, que
indicará a necessidade de complementação de documentação eventualmente
faltante, inclusive aquela atinente à elisão do dano apontado no Relatório Final da
Tomada de Contas Especial.
Ante o exposto, corroborando com o posicionamento do Ministério Público de
Contas, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

1. DECISÃO TC-1046/2021-8
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos na Sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator:
1.1. ENCAMINHAR os autos à área técnica para análise do feito, NO PRAZO
REGIMENTAL, indicando a necessidade de complementação de documentação
eventualmente faltante, nos termos do art. 15 da Instrução Normativa TC 32/2014,
inclusive aquela atinente à elisão do dano apontado no Relatório Final da Tomada
de Contas Especial.
2. Unânime
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3. Data da Sessão: 23/04/2021 - 18ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente) Sebastião Carlos
Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Procurador de Contas Heron Carlos
Gomes de Oliveira.

CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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