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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 3ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SJMA 
  
  
  
  
  
NÚMERO: 1046260-13.2020.4.01.3700 
PARTE(S): UNIÃO 
PARTES(S): JOSE MARTINHO DOS SANTOS BARROS 

  
  
  
  
A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio de seu Advogado ao

final assinado, com mandato legal, vem à presença de Vossa Excelência, tempestiva e respeitosamente,
interpor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão liminar que deferiu o pedido de tutela de
urgência formulado nos autos da ação ordinária epigrafada, segundo os fundamentos fáticos e jurídicos a
seguir aduzidos. 

  
1 – DO BREVE HISTÓRICO PROCESSUAL 
  
Cuida-se de ação ordinária promovida por José Martinho dos Santos Barros em desfavor

da União, objetivando, em sede de tutela provisória de urgência, provimento judicial no sentido de
suspender a decisão do Tribunal de Contas da União que aplicou sanção ao Autor, até o julgamento final
dessa ação, inclusive excluindo-o da lista de inelegíveis enviada ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Em síntese, sustenta que a ocorreu a prescrição, já que o processo administrativo foi
instaurado em 2014, sendo que a suposta omissão do Autor teria ocorrido em 2009. Alega, ainda, que teve
cerceado o seu direito de defesa, no processo administrativo, pois a citação não foi válida, em razão de ter
sido direcionada a endereço diverso do seu. Por fim, alega que adotou todas as medidas necessárias à
responsabilização do real culpado pela não aplicação do convênio e para a preservação do patrimônio
público. 

  
Não comprovou o regular recolhimento das custas. 
  
Em seguida, sem oitiva prévia da União, foi proferida decisão liminar nos seguintes

termos: 
  
“Desse modo, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à União que

suspenda, de forma imediata, os efeitos do Acórdão nº 1973/2019 (2ª Câmara), proferido no processo de
Tomada de Contas 021.823/2014-6, inclusive, com exclusão do nome do Autor da lista de inelegíveis
enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, caso seja a indigitada condenação o único motivo de lá constar o
nome do Autor.” 

  
Pela decisão, o principal fundamento para o deferimento da liminar foi considerar que “o

procedimento para aplicação da penalidade deveria se iniciar até o dia 17/07/2014, em respeito ao prazo
quinquenal previsto no art. 1º da Lei 9.873/1999. No entanto, a instauração da Tomada de Contas Especial
TC 021.823/2014-6 somente se deu dia 29 de agosto de 2014, portanto fora do prazo quinquenal.” 

  
É o breve relato do essencial. 
  
Não obstante os fundamentos invocados para reconhecimento da prescrição em cognição

sumária sem a oitiva prévia da União, verifica-se a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na
decisão proferida, conforme demonstrar-se-á adiante. 
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2 – DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE PRESENTES DA DECISÃO

LIMINAR 
2.1 – DA OMISSÃO QUANTO AOS MARCOS INTERRUPTIVOS OCORRIDOS NA FASE

DE CONTROLE INTERNO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDA/FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. 
  
  
Consta no Acórdão do TCU 1973/2019-2C (cópia anexa) expressa menção ao Relatório de

Tomada de Contas Especial 175/2011: 
  

“5. No Relatório de Tomada de Contas Especial 175/2011, a responsabilidade
solidária pelo dano causado ao erário foi atribuída aos Srs. Meire Valéria da Silva
Nascimento e José Martinho dos Santos Barros, em razão da omissão na prestação
de contas, pelo valor original do repasse, de R$ 67.425,52 (peça 1, p. 359-365).” 

  
Ora, conforme documentos em anexo, foi instaurado em 07/04/2011 o Processo de

Tomada de Contas nº25000.056553/2011-17 pelo Ministério da Saúde, a fim de apurar as
irregularidades cometidas na aplicação dos recursos federais repassados ao município de
Cantanhede/MA, por força do Convênio 3.804/2007. 

  
Nessa fase de controle interno, o Sr. José Martinho dos Santos Barros foi

comunicado sobre a instauração de Tomada deContas Especial e sua responsabilidade pela
apresentação da prestação de contas por meio do ofício 93/MS/SE/FNS/DICON/SAAPC/MA, de
1/3/2010 (cópia anexa). 

  
No Relatório de Tomada de Contas Especial 175/2011, a responsabilidade solidária

pelo dano causado ao erário foi atribuída aos Srs. Meire Valéria da Silva Nascimento e José
Martinho dos Santos Barros, em razão da omissão na prestação de contas, pelo valor original do
repasse, de R$ 67.425,52. 

  
Contudo, a decisão de Id 348891364 somente fez menção, para considerar provável a

prescrição quinquenal, a instauração da Tomada de Contas Especial – TCE no âmbito do Tribunal de
Contas da União – TCU, no ano de 2014, desconsiderando completamente os atos anteriores de
apuração do dano, que, pela lei, interrompem o prazo prescricional. 

  
Aplicando-se o entendimento do STF, tanto a notificação do interessado como a instauração

de tomada de contas e elaboração do Relatório de tomada de contas (ato inequívoco que importa em
apuração do fato) configuram marcos de interrupção do prazo prescricional, nos termos da Lei 9.873/1999. 

  
É notório que o procedimento de tomada de contas tem início, em regra, no âmbito do

próprio órgão repassador dos recursos e somente após reconhecido o dano ao erário e identificados os
responsáveis é que o processo é encaminhado ao TCU. 

  
Com efeito, a Tomada de Contas Especial - TCE pode ser qualificada como verdadeiro

procedimento complexo, que se perfectibiliza com a atuação de órgãos distintos, o órgão ou
entidade jurisdicionada responsável pela gestão dos recursos (fase interna) que apura a ocorrência
do dano, e o Tribunal de Contas da União (fase externa), que julga definitivamente as contas,
ressalvadas as hipóteses em que a apuração fica restrita ao âmbito do órgão responsável pela
gestão dos recursos. 

  
Para melhor compreensão, é importante referir o que dispõe a IN nº 71/2012 do Tribunal de

Contas da União, que regulamenta a Lei nº 8.443/92. Confira-se: 
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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. 
  
Art. 4º Esgotadas as medidas administrativas de que trata o art. 3º, sem a elisão do
dano, e subsistindo os pressupostos a que se refere o art. 5º desta Instrução
Normativa, a autoridade competente deve providenciar a imediata instauração de
tomada de contas especial, mediante a autuação de processo específico (NR)(todo o
art.)(Instrução Normativa nº 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016). 

  
Da leitura dos dispositivos acima, pode-se concluir: (a) em primeiro, a tomada de contas

especial somente é viável, após esgotadas todas as medidas administrativas internas para correção da
irregularidade; (b) em regra, a tomada de contas deve ser determinada pela autoridade a quem caberia
exigir a prestação de contas. 

  
Nesse caminho, fica claro que a tomada de contas especial tem nascedouro no ato da

autoridade administrativa a quem compete a liberação de recursos e exigir o cumprimento do objeto ao
seu final. 

  
Dessa forma, ainda que se considere a existência de prazo quinquenal para aplicação

de multa ou imputação de débito, em razão da lacuna na Lei n. 8.443/92, a data inicial para a
contagem do prazo prescricional para o exercício do poder sancionatório pelo TCU deve ser a
ciência da irregularidade pela Corte de Contas. 

  
Com efeito, ad impossibilia nemo tenetur (não se pode exigir o impossível), i.e., não se pode

exigir que o TCU julgue as irregularidades apontadas, aplicando as sanções cabíveis, antes de tomar
ciência do fato, consoante já decidido pelo TRF da 5ª Região:  

  
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE
ACÓRDÃO DO TCU. TOMADA DE CONTA ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE
CONVÊNIO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. RESSARCIMENTO
DEVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. (...)  
(...) 
7. O termo inicial conta-se do conhecimento dos fatos pelo TCU, o que se deu
em 14.04.2009, data da autuação do processo TCE nº 009.800/2009-9, tendo
sido proferido o Acórdão do TCU em 14.02.2012. Não há, no caso, a ocorrência
de prescrição. (...) 
(TRF5; AC - Apelação Civel – 562574; Desembargador Federal Bruno Teixeira;
Quarta Turma; DJE - Data:03/10/2013) 
  

 Portanto, não houve inércia por parte da Administração em apurar os responsáveis e a
extensão do dano (fase interna), nem inércia por parte do TCU (fase externa), no processo e julgamento
das contas do gestor responsável. 

  
Registre-se que o próprio STF, na ocasião do julgamento do MS 32.201, de Relatoria do
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Min. Roberto Barroso, já havia reconhecido a aplicação dos marcos interruptivos da prescrição da
pretensão punitiva previstos na Lei 9.873/1999 no tocante à imposição de multa pelo TCU, vez que até
então era pacífico o reconhecimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Confira-
se a transcrição da ementa do julgado: 

  
Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU.
Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 
1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº
9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei,
seja por analogia. 
2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto,
considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 
3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer
ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 
4. Segurança denegada. 
(MS 32201, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-
08-2017) 

  
Especificamente sobre os marcos interruptivos da prescrição no caso concreto, o Relator

considerou os seguintes, in verbis: 
  

“32. Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia “da
data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado”. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui
natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo
cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação
da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 
33. De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação
punitiva se interrompe “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do
fato”. A irregularidade atribuída ao impetrante foi apurada através de auditoria
realizada pela Superintendência Regional do INCRA/MS. Tal auditoria foi
determinada pelo TCU através do Acórdão nº 897/2007, prolatado na sessão de
16.05.2007. Ao determinar a realização da auditoria, o TCU indubitavelmente
praticou ato inequívoco a importar a apuração do fato, interrompendo, portanto, a
prescrição, antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos. 
34. Em 11.09.2008, o impetrante foi notificado para apresentar justificativa, nos
termos do art. 12, III, da Lei Orgânica do TCU (e-doc 11, fl. 169). A notificação
do investigado por possível irregularidade é causa de interrupção da
prescrição da ação punitiva, nos termos do artigo 2º, I, da Lei nº 9.873/1999. 
35. Posteriormente, na sessão de 15.02.2012 – mais uma vez antes de
completado o lapso temporal de 5 (cinco) anos –, foi proferido o Acórdão nº
356/2012, por meio do qual o Plenário do TCU condenou o impetrante ao
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00. Trata-se de decisão
condenatória recorrível, que também interrompe o prazo prescricional (Lei nº
9.873/1999, art. 2º, III). 
36. Conclui-se, portanto, que, aplicadas as normas da Lei nº 9.873/1999, não
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação ao impetrante.” 
  

Destaca-se que o aludido entendimento foi aplicado mais recentemente pela 2ª Turma do
STF ao apreciar o MS 36.067, razão pela qual pode-se afirmar que há indicativos de formação de uma
jurisprudência da Corte Constitucional acerca da matéria (com nossos destaques): 

  
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL.  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.  CONDENAÇÃO A
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART.
2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO.
 DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA
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PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da
decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto,
observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos
praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5
causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do
tempo. 
III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como
marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública,
refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do
direito pleiteado. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento. 
(MS 36067 ED-AgR, Relator(a):Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 28-10-2019
PUBLIC 29-10-2019) 

  
A partir de tais precedentes, deve-se determinar o prazo de prescrição aplicável, seu termo

inicial e a incidência de causas interruptivas, para averiguar se o exercício da pretensão punitiva se deu
dentro do lapso temporal determinado. 

  
No mesmo sentido da jurisprudência do STF quanto ao reconhecimento de causas

interruptivas da prescrição, cabe mencionar os seguintes precedentes dos Tribunais inferiores: 
  

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCU. (...)
MULTA APLICADA PELO TCU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS REPASSADOS PELA UNIÃO. APELAÇAO DESPROVIDA. 
(...) 
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 669069, com repercussão geral, decidiu que
"É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito
civil". Por exclusão, são imprescritíveis as ações que objetivam o ressarcimento ao
erário nos casos de improbidade administrativa ou ilícito penal. Entretanto, em
relação à cobrança da multa imposta pelo TCU, com base nos artigos 57 e 58 da Lei
n. 8.443/92, o tratamento é distinto, aplicando-se, devido o seu caráter punitivo, a
prescrição quinquenal, por analogia ao artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, por inexistir
previsão legal de prazo para a atuação do Tribunal de Contas da União. No caso
concreto, o embargante deixou de prestar contas. Considerados o termo inicial
e as causas de interrupção previstas nos arts. 1º e 2º, II, da Lei 9.873/99, se o
período previsto no Convênio para prestação de contas era até 26/04/1997
(termo inicial) e o processo de tomada de contas especial foi inaugurado em
19/02/2002 (causa interruptiva), sendo ele notificado para recolhimento do
débito em 23/06/2003 (causa interruptiva) e, finalmente, tendo o TCU julgado
pela condenação em 23/11/2004, dando-se o ajuizamento da ação de cobrança
aos 17/08/2006, não se verifica a ocorrência do transcurso do prazo
quinquenal. (...) 5. Apelação a que se nega provimento. 
(AC 0000230-24.2008.4.01.3807, JUIZ CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS,
TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 14/02/2020 PAG.) 
  
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO NA FORMA DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 9.873/99.
CONFIGURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO. PORTARIA. ABERTURA DE TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL. 
1. A abertura de tomada de contas especial deve ser determinada em até 5 (cinco)
anos, contados da data em que as contas deveriam ter sido apresentadas, sendo
inaplicável o prazo decenal fixado na IN nº 56/2007 do TCU, por falta de amparo na
Lei nº 8.443/92. 
2. A tomada de contas especial tem início por ato da autoridade administrativa
a quem cabe gerir os recursos do convênio, considerando-se este como marco
interruptivo da prescrição, e não o processo junto à Corte de Contas (Lei nº
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8.443/92 e Instrução Normativa nº 56 do Tribunal de Contas da União). 
3. A prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal, no exercício do
poder de polícia, se dá em cinco anos contados da data da prática do ato que a
originar, na forma do art. 1º da Lei nº 9.873/99. 
4. Na forma do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/99, interrompe a prescrição da ação
punitiva qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. 
5. Agravo de instrumento improvido. 
(TRF4, AG 0000322-51.2012.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator JOÃO PEDRO
GEBRAN NETO, D.E. 15/05/2012) 
  
  
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACÓRDÃO DO TCU. APLICAÇÃO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. PRAZO
QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM. ATO
INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. ART. 2º, II, DA LEI Nº 9.873/99.
EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
1. Trata-se de demanda executória ajuizada em 23/05/2017 para cobrança de multa
imposta no Acórdão/TCU nº 2046/2016-1C, proferido em 22/03/2016, no bojo da
Tomada de Contas Especial nº 006.066/2011-9, instaurada em face de
irregularidades na aplicação de recursos repassados pela Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA) ao Município de Teixeira/PB, através do Convênio nº 353/2003,
celebrado em 22/12/2003, tendo por objeto a execução de sistema de esgotamento
sanitário. 
2. Gravita toda a controvérsia devolvida a esta Corte em torno do acerto ou não da
sentença recorrida que, julgando improcedentes os embargos à execução, rejeitou o
argumento de que a dívida cobrada estaria prescrita, uma vez que decorreram mais
de 5 anos entre a data do evento danoso (2005) e a instauração da Tomada de
Contas Especial no âmbito do TCU (2011). 
3. A recorrente deixou de considerar a existência de causa interruptiva do
lustro prescricional. É que muito antes de o processo ser remetido ao TCU,
tramitou a denominada "fase interna" de controle, qual seja aquela realizada
pelo órgão repassador dos recursos, na qual se apura a existência do dano, o
valor e a responsabilidade do agente público. Somente depois de concluída
essa etapa é que a tomada de contas será enviada ao TCU, a fim de que se dê
início a respectiva "fase externa". Dessa forma, não há que se falar em inércia
do credor. 
4. Em face do que estabelece a Instrução Normativa do TCU nº 71/2012 (arts. 4º, 10,
inciso III, e 11), enquanto o processo de verificação de regularidade das contas
estiver tramitando no âmbito do órgão responsável pela gestão dos recursos
repassados (no caso dos autos a FUNASA), não há como o TCU instaurar seu
próprio procedimento. Isso porque apenas após a regular tramitação de Tomada de
Contas no órgão repassador, e considerando a ausência de ressarcimento dos
recursos mal geridos, é que o Tribunal toma conhecimento dos fatos, iniciando na
data do envio ao Tribunal do relatório conclusivo elaborado pelo gerente do órgão de
controle interno a contagem do prazo prescricional. 
5. Verifica-se, portanto, que, na presente hipótese, não ocorreu a prescrição,
pois houve a interrupção do lapso prescricional em 05/09/2007, em virtude da
instauração da Tomada de Contas Especial no órgão convenente, no caso, a
própria FUNASA, que corresponde a ato inequívoco da apuração do fato (art.
2º, II, da Lei nº 9.873/99). Entre a finalização desse procedimento e a autuação
no TCU não se completou o lustro prescricional. 
(...) 
7. A administração, assim, tomou todas as previdências que lhe cabia dentro
do prazo legal, primeiramente na apuração interna levada a cabo pela FUNASA,
e, num segundo momento, pelo TCU, no momento em que essa Corte de
contas recebeu o relatório conclusivo relativo aquele procedimento. 
8. Em face do reconhecimento de que a multa em cobrança não está prescrita, deve
ser negado provimento ao recurso, ante a exigibilidade da exação. 
9. Apelação improvida. 
(TRF 5 - PROCESSO: 08007338120174058205, AC - Apelação Civel -,
DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma,
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a.

b.

JULGAMENTO: 28/02/2019, PUBLICAÇÃO: ) 
  
  
Feitas essas ponderações, entende-se, com as devidas vênias, que a tese firmada pelo RE

636.886 deve ser integrada à luz do MS 32.201, precedente que de maneira mais detida, até o momento,
se debruçou sobre a sistemática prescricional relativa à atuação do TCU. 

  
Em que pese se tratar de precedente referente à prescrição da pretensão punitiva, cremos

ser a solução mais adequada. A um porque mantém a necessária integridade lógico-sistêmica do
microssistema jurídico-axiológico que disciplina a atuação dos Tribunais de Contas. A dois porquanto, nos
estritos termos da Lei 8.443/92, a aplicação de multa pressupõe, em regra, a existência de débito (art. 57),
o que, inevitavelmente, faz com que seja de todo razoável que os prazos prescricionais de cada qual tenha
a mesma disciplina. 

  
Observa-se que a Lei 9.783/1999 estabeleceu prazo genérico de 5 anos para exercício da

pretensão punitiva: 
  

“Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 
§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 
§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.” 
  

Considerando as premissas fixadas no MS 32.201 e reproduzidas no MS 36.067, esse
prazo de cinco anos deve ser aplicado à situação em foco. Destaque-se, inclusive, que o prazo quinquenal
é básico de prescrição no âmbito do Direito Administrativo. Ademais, o eminente Relator do RE 636.886,
em seu Voto, posicionou-se no sentido de que o prazo de execução dos títulos executivos fulcrados em
Acórdãos dos Tribunais de Contas seria o de 5 anos. Assim, considerando o Enunciado 150 da Súmula do
STF (prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”) é de se entender, a princípio, que o
prazo a ser aplicado ao presente caso é o de 5 anos mesmo. 

  
Em relação ao termo inicial, o caput do art. 1º da Lei 9.873/1999 explicita o seguinte: 
  

 

Regra geral: “data da prática do ato”;

Regra especial: “no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver

cessado”.
 

  
No roteiro consignado no voto do Relator do MS 32.201, devem-se observar as causas

interruptivas consignadas na Lei 9.873/1999, as quais devem incidir tantas vezes quanto presentes os
suportes fáticos. No caso analisado pela 1ª Turma do STF, houve incidência de três causas interruptivas. 

  
Aplicando igual lógica prescricional, nos autos do MS 36.067, cujo agravo regimental foi

apreciado pela 2ª Turma do STF, foram constatadas a ocorrência, pelo Exmo. Ministro Ricardo
Lewandowski, de cinco causas interruptivas no caso concreto, inclusive ocorridas no âmbito do
controle interno. Nesse sentido, vejamos a transcrição de trecho do inteiro teor do acórdão lavrado na
aludido mandamus: 

  
7. Ora, adotando-se a tese exposta no MS 32.201, e considerando o termo a quo
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(30/12/1999), constataríamos a incidência de cinco causas interruptivas do
prazo prescricional: a) relatório de auditoria em conjunto realizada pelo
Denasus e pela Secretaria Federal de Controle, lavrado em 06/07/2001, sendo
este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II,
da Lei n. 9.873/1999); b) instauração de Tomada de Contas Especial pelo FNS,
ocorrida em 05/10/2005, sendo este também, certamente, um ato inequívoco
que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999); c) a autuação
da presente Tomada de Contas Especial no âmbito do Tribunal de Contas da
União, ocorrida em 12/08/2008, sendo este também, certamente, um ato
inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999); d)
o ato que ordenou a citação do responsável, ora impetrante, ocorrida em
12/07/2010 (art. 2º, I, da Lei n. 9.873/1999); e e) o exercício do poder punitivo
ocorrido em 20/06/2012, data da prolação do Acórdão 1563/2012-Plenário (art.
2º, III, da Lei n. 9.873/1999). 
8. Como se vê, ainda que aplicadas as normas da Lei n. 9.873/1999, também não
teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação ao impetrante. 
  

Destaca-se que o aludido precedente aplicou causas interruptivas ocorridas ainda no órgão
repassador dos recursos federais ou no controle interno federal, reforçando a premissa de que a tomada
de contas especial é um processo único, com uma fase interna, conduzida pelo órgão federal, e uma fase
externa, de competência do TCU, caso infrutíferas as medidas administrativas voltadas à recomposição do
dano. 

  
Deve-se rechaçar qualquer tentativa de limitação da incidência de causas interruptivas, ou

mesmo de redução de prazo prescricional, com fundamento em incidência de dispositivos do Decreto-Lei
20.910/1932, sob pena de se criar um regime híbrido em manifesto prejuízo ao interesse público. Nesse
diapasão é o seguinte trecho do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, no já mencionado MS 32.201: 

  
“30. Presente o mesmo fundamento jurídico, idêntico deve ser o regime jurídico.
Diante da existência de norma de características tão próximas ao caso examinado,
não se justificaria, por exemplo, pretender aplicar analogicamente a regulamentação
do Decreto nº 20.910/1932, referente ao prazo prescricional das ações movidas
contra a Fazenda Pública.” 
  

O art. 2º da Lei 9.873/1999 estabelece as causas interruptivas da prescrição punitiva,
consoante abaixo transcrito, já na redação conferida pela Lei 11.941/2009: 

  
“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.” 

  
No caso, não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo.

Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos merece ser rechaçada a alegação do autor de que teria se
operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário. 

  
Dessa forma, observa-se que a análise das causas interruptivas da prescrição

pressupõe ampla análise do processo de contas, em sede de instrução probatória sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, sendo completamente precipitada a pretensão de antecipação de tutela. 

  
  
2.2 – DA OMISSÃO QUANTO AO NÃO-CABIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA

QUANDO O ATO DA AUTORIDADE ESTÁ SUJEITO, NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, À
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL. 
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Por força da Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 1º, em conjunto com o art. 1º da Lei n.

9.494/97, entende-se incabível medida cautelar liminar, ou antecipação de tutela contra a Fazenda
Pública, quando o ato que está sendo impugnado emana de autoridade sujeita, em mandado de
segurança, à competência originária de tribunal. 

  
A presente demanda amolda-se perfeitamente no preceito legal acima referido. Pretende o

autor, com a presente demanda de natureza ordinária, obter a anulação de ato administrativo editado pelo
Tribunal de Contas da União, bem como o afastamento liminar da presunção de legitimidade do ato, sem
sequer ter ocorrido a fase de dilação probatória em contraditório. 

  
Com efeito, busca o demandante afastar os efeitos decorrentes de ato administrativo

proveniente de autoridade cuja competência, em caso de mandado de segurança, seria do Supremo
Tribunal Federal, a teor do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. 

  
Sobre a matéria, vale destacar o seguinte precedente do TRF da Quinta Região, in verbis: 
  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA.
JULGADO DO TCU. LIMINAR. VEDAÇÃO. ART. 1.º, parágrafo 1.º, DA LEI N.º
8.437/92. 
1. Em face da vedação constante do art. 1.º, parágrafo 1.º, da Lei n.º 8.437/92,
que impede a concessão, pelo juízo de primeiro grau, de medida cautelar
inominada ou liminar quando o ato impugnado for de autoridade sujeita, na via
do mandado de segurança, à competência originária de tribunal, e de ser essa
vedação extensível aos TRF's em sede recursal, em face da natureza
substitutivo do pronunciamento respectivo em relação à decisão de primeiro
grau, quando o ato de autoridade emanar de autoridade sujeita a jurisdição
originária de Corte Superior, como é o caso de julgado do TCU, não pode ser
acolhido o pedido liminar de antecipação de tutela do agravante. 
2. Não provimento do presente agravo de instrumento. 
(TRF 5 - PROCESSO: 200805000610174, AG - Agravo de Instrumento - 90355,
DESEMBARGADOR FEDERAL EMILIANO ZAPATA LEITÃO (CONVOCADO),
Primeira Turma, JULGAMENTO: 12/02/2009, PUBLICAÇÃO: DJ - Data:: 18/03/2009
- Página::461 - Nº::52) 

  
  
Vê-se, pois, a impossibilidade de concessão da tutela antecipada, tendo em vista que o ato

impugnado emana de autoridade sujeita, em mandado de segurança, à competência originária do
Supremo Tribunal Federal. 

  
  
2.3 – DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO

DIREITO (ART. 300, CPC) E QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO 

  
  
O novo Código de Processo Civil determina em seu art. 300 que a tutela de urgência será

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 
  
É princípio basilar da Administração Pública a presunção da legitimidade dos atos

administrativos, segundo o qual presume-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram
emitidos em observância da Lei. 

  
Tais atos, na medida em que são emanações do poder público, gozam de atributos

necessários para a garantia da supremacia do interesse público em face do interesse particular,
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destacando-se, para o caso em discussão, a presunção de legitimidade como qualidade intrínseca dos
atos administrativos. 

  
Para se chegar à conclusão de que a demandante não praticou os atos a ele imputados ou

que incidiu a prescrição na espécie é indispensável a colheita de provas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.  

Por conseguinte, neste instante de cognição sumária e superficial, não se mostra
minimamente adequado que o Poder Judiciário afaste por completo os efeitos de decisão administrativa
emanada do Tribunal de Contas da União, instituição com competência prevista na Constituição. 

  
Para se chegar à conclusão de que houve prescrição, conforme alegado pelo autor, devem

ser consideradas as peculiaridades da causa e os marcos interruptivos e suspensivos, sendo, portanto,
indispensável a colheita de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 

  
Demais disso, deve ser destacado em favor da Administração Pública o princípio da

presunção de legitimidade, segundo o qual presume-se, até prova em contrário, que os atos
administrativos foram emitidos em observância da Lei. 

  
  
2.4 – DA OBSCURIDADE QUANTO AO PERICULUM IN MORA. 
  
Um dos requisitos para a concessão de tutela de urgência é o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo, conforme dicção do art. 300 do NCPC. 
  
Ocorre que o ato impugnado pelo autor (Acórdão 1973/2019-TCU-2ª Câmara) está

constituído em março de 2019, sendo que o responsável tomou ciência do processo através do Ofício
1607/2018-TCU/SECEX-AM no dia 30/8/2018, conforme AR à peça 49, todavia não atendeu à citação e à
audiência, e não se manifestou quanto às irregularidades verificadas. 

  
Portando, não há urgência nos pedidos do autor, nem comprovação do risco de dano

irreparável ou de difícil reparação, além do que em caso de pagamento forçado da dívida, a restituição ao 
status quo ante é plenamente possível. 

  
Dessa forma, observa-se que a análise das causas interruptivas da prescrição

pressupõe ampla análise do processo de contas, em sede de instrução probatória sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, sendo completamente precipitada a pretensão de antecipação de tutela. 

  
  
3 – DO PEDIDO 
  
Diante de todo o exposto, a União requer sejam acolhidos os embargos de declaração,

a fim de ser afastada a omissão quanto à análise dos marcos interruptivos da fase interna do controle de
contas, bem como quanto à ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. 

  
Termos em que, pede deferimento. 
  
Brasília, 08 de outubro de 2020. 
  
  

ANTÔNIO ÍTALO RIBEIRO OLIVEIRA 
Advogado da União 
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