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TCAS-3, para o qual foi nomeada por força do Ato nº 75/2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
TCE/AL, em 04/01/2019.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente
ATO Nº 327/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS,
CONSELHEIRO OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS,
ASSINOU OS SEGUINTES ATOS:

Exonerar LEONARDO ROCHA FORTES FILHO, matrícula nº 78.077-4, portador do CPF nº
053.030.404-02 do cargo, de provimento em comissão, de Assessor Jurídico, símbolo AJ, para o qual foi
nomeado por força do Ato nº 097/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AL, em
04/12/2018.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

ATO Nº 323/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

ATO Nº 328/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

RESOLVE:

Exonerar JULIANA SIMPLÍCIO DA SILVA, matrícula nº 78.128-2, portadora do CPF nº
084.674.054-06 do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Auditor, símbolo AA, para o qual
foi nomeada por força do Ato nº 79/2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AL, em
04/01/2019.

Exonerar ANA CHRISTINA TENORIO RIBEIRO BERNARDES, matrícula nº 78.074-0, portadora do
CPF nº 787.533.764-04 do cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete, símbolo CG, para o
qual foi nomeada por força do Ato nº 096/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AL, em
04/12/2018.

Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.

Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS

Presidente

Presidente
ATO Nº 324/2019

ATO Nº 329/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

RESOLVE:

Exonerar JOANNA FERNANDEZ SABINO, matrícula nº 78.079-0, portadora do CPF nº 119.657.764-18
do cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Conselheiro, símbolo AC, para o qual foi nomeada
por força do Ato nº 092/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AL, em 04/12/2018.

Nomear MICHELLE AMORIM GONÇALVES DE MELO, portadora do CPF nº 008.280.634-94, para
exercer o cargo, de provimento em comissão, Assessor Jurídico, símbolo AJ, vago em decorrência da
exoneração de Leonardo Rocha Fortes Filho.

Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.

Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS

Presidente

Presidente
ATO Nº 325/2019

ATO Nº 330/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

RESOLVE:

Exonerar CAMILA FEITOSA LEAHY, matrícula nº 78.080-4, portadora do CPF nº 054.627.244-46 do
cargo, de provimento em comissão, de Assessor Jurídico, símbolo AJ-3, para o qual foi nomeada por força
do Ato nº 091/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AL, em 04/12/2018.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.

Nomear LEONARDO ROCHA FORTES FILHO, portador do CPF nº 053.030.404-02, para exercer o
cargo, de provimento em comissão, de Chefe de Gabinete, símbolo CG, vago em decorrência da
exoneração de Ana Christina Tenório Ribeiro Bernardes.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS

ATO Nº 326/2019

Presidente

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

ATO Nº 331/2019

RESOLVE:

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

Exonerar IZABELLY DE ANDRADE NUNES, matrícula nº 78.126-6, portadora do CPF nº
108.267.404-48 do cargo, de provimento em comissão, de Oficial de Gabinete do Auditor-Chefe, símbolo

RESOLVE:
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Nomear JULIANA SIMPLÍCIO DA SILVA, portadora do CPF nº 084.674.054-06, para exercer o cargo,
de provimento em comissão, de Oficial de Gabinete do Auditor-Chefe, símbolo TCAS-3, vago em
decorrência da exoneração de Izabelly De Andrade Nunes.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente
ATO Nº 332/2019

Considerando o Ato nº 43/2016, do dia 6/6/2016, AUTORIZO a concessão de suprimento de fundos a
servidor. Vão os autos à Diretoria Financeira para providências.
TC-11473/2019 – DIRETORIA GERAL
Fundamentado nos termos do Parecer 1198/2019 (fls. 18 a 21) da lavra da Procuradoria Jurídica,
AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Acordo de Cooperação com o TCE-MA, de
que trata as fls. 4/8, nos moldes da minuta de fls. 15 e 16.
Encaminhem-se os autos à Diretoria Geral para conhecimento, voltando para elaboração do Termo e
competente assinatura.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Analice de Moura Pinto
Responsável pela Resenha

Nomear ELIANE DE OLIVEIRA ROSA E SILVA, portadora do CPF nº 111.125.064-20, para exercer o
cargo, de provimento em comissão, de Assessor de Auditor, símbolo AA, vago em decorrência da
exoneração de Juliana Simplício Da Silva.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente
ATO Nº 333/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

A CONSELHEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, ROSA MARIA
RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, PROFERIU DECISÃO MONOCRÁTICA NO DIA 28/11/2019, NOS
SEGUINTES TERMOS:

RESOLVE:
Nomear CAMILA FEITOSA LEAHY, portadora do CPF nº 054.627.244-46, para exercer o cargo, de
Assessor de Conselheiro, símbolo AC, vago em decorrência da exoneração de Joanna Fernandez Sabino.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS

PROCESSO: TC-7928/2011
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Maceió
RESPONSÁVEL: José Cícero Soares de Almeida - exercício 2010
INTERESSADO: FUNCONTAS
ASSUNTO: Aplicação de Multa

Presidente

DECISÃO SIMPLES

ATO Nº 334/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Nomear ANA CHRISTINA TENORIO RIBEIRO BERNARDES, portadora do CPF nº 787.533.764-04,
para exercer o cargo, de provimento em comissão, de Assessor Jurídico, símbolo AJ, vago em decorrência
da exoneração de Camila Feitosa Leahy.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 29 de novembro de 2019.
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

DESCUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES DO GESTOR INSTITUÍDO PELA
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2003. ENVIO FORA DO PRAZO DO BALANCETE DE
DEZEMBRO/2010. EXERCÍCIO 2010. PROCESSO QUE PERMANECEU PARALISADO POR MAIS
DE TRÊS ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PELO ARQUIVAMENTO.
I – Consoante Súmula TCE/AL nº 01, de 26 de fevereiro de 2019, aplicam-se as normas de direito
administrativo previstas na Lei nº 9.873/1999, no que concerne ao prazo prescricional da pretensão punitiva
e da pretensão executória no exercício do controle externo pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;
II – Verifica-se a prescrição intercorrente quando, após da constituição definitiva da relação jurídica
processual, o processo permanece completamente paralisado por prazo superior a 03 (três) anos, nos termos
das disposições constantes do art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999;
IV – Possibilidade de reconhecimento ex ofício da prescrição, pelo Relator, nos termos da Resolução
Normativa nº 03/2019;
V – Uma vez verificado o transcurso do lapso temporal previsto na norma, o reconhecimento da incidência
da prescrição, com o conseqüente arquivamento dos autos é medida que se impõe.
RELATÓRIO:

PORTARIA Nº 826/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
Considerando a solicitação contida no MEMORANDO nº 1/2019, oriundo da Presidência da Comissão de
Processo Eletrônico – Área Fim;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Procurador do Ministério Público de Contas, ENIO ANDRADE PIMENTA, matrícula
77.215-1 para responder, no período compreendido entre 3 a 17 de dezembro do corrente ano, pelas
atribuições de Presidente da Comissão de Processo Eletrônico – Área Fim, instituída pela Portaria nº
9/2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AL em 25 de janeiro de 2019, em decorrência das
férias do Presidente da referida comissão, Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 2 de dezembro de 2019.
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS,
CONSELHEIRO OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS, DESPACHOU OS SEGUINTES
PROCESSOS EM DATA DE:

02/12/2019.
TC-13246/2019 – GABINETE DA DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

1. Versa o processo sobre o Memo. nº 023/2011 – GCCAS (fls. 02), por meio do qual foi noticiando o envio
fora do prazo a esta Corte do Balancete de dezembro/2010, no exercício/2010, da Prefeitura Municipal de
Maceió, descumprindo, assim, o prazo estabelecido no Calendário de Obrigações dos Gestores Públicos,
instituído pela Resolução Normativa nº 002/2003.
2. Insta consignar, por oportuno, que após a instauração do presente feito, em 06/06/2011, houve
paralisação da tramitação processual de 25/07/2013 (fls. 84) a 19/12/2018 (fls.94), quando, só então, foi
proferido despacho de impulso do processo, pelo gabinete do Relator à época.
3. Em cota de vista, o Parquet de Contas emitiu o Parecer n° 2702/2019/6ªPC/RS (fls. 96), por meio do qual
opinou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. É o Relatório, no essencial. Fundamento e decido.
FUNDAMENTAÇÃO:
5. Conforme previsão constante, tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição do Estado de
Alagoas, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar os gastos público e julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das entidades da administração direta, indireta
e fundacional pública, inclusive as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda Estadual (art. 71, inc. II, da CF e 97, inc. II, da CE).
6. Neste ponto, revela-se imperioso delimitar o âmbito de atuação do Tribunal de Contas na análise da
documentação encaminhada ao TCE/AL. As Contas de Gestão estão submetidas ao regime jurídico previsto
nos artigos 71, inc. II, c/c 75 da Constituição da República e 97, inciso II, da Constituição Estadual.
Analisando tais documentos, o Tribunal de Contas profere verdadeiro julgamento sobre as contas
apresentadas pelo gestor público. Sua tarefa consiste em analisar cada ato administrativo praticado, como a
realização de despesas, arrecadação de receitas, licitações, contratos, empenhos, liquidações, pagamentos,
dentre outros, aferindo a sua validade e efetividade, uma vez que a concreção do interesse público, na
execução dos atos de gestão, também são objeto de análise pelas Cortes de Contas.
7. Nesse sentido, importante é a lição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, a seguir colacionada:
Diferentemente do que ocorre em relação às contas anuais do presidente da República, o Tribunal de
Contas tem competência, também privativa, para julgar contas dos demais administradores e gestores em
geral.
Aqui, a única exclusão feita refere-se às contas da unidade federada ou da União como um todo,
representada pelo chefe do Poder Executivo. Mas, se este praticar atos de ordenador de despesa, descendo
do seu pedestal para assumir a condição de simples gestor, passará a responder como tal, ficando sujeito ao
julgamento nas mesmas condições do agente cuja função avocou. Do mesmo modo, são ordinariamente

2

Ano CVII - Número 219
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Segunda-Feira, 02 de dezembro de 2019
julgadas as contas do Tribunal de Justiça, da Assembléia Legislativa e da Câmara Municipal.
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil – Jurisdição e Competência. 2ª ed.
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 345-346.)
8. Enquanto na apreciação das contas de governo a análise do Tribunal de Contas está adstrita aos
macroefeitos da gestão pública, no julgamento das contas de gestão, será examinado, separadamente, cada
ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e ainda os relativos às aplicações das
subvenções e às renúncias de receitas. É efetivando essa missão constitucional que a Corte de Contas
exercitará toda a sua capacidade para detectar se o gestor público praticou ato lesivo ao erário, em proveito
próprio ou de terceiro, ou qualquer outro ato a ser caracterizado como improbidade administrativa.
9. Não há mais divergência acerca da possibilidade de os Tribunais de Contas se utilizarem de sanções
administrativas, leia-se multa, nos casos em que seus jurisdicionados não cumpram o dever de prestar
contas, tudo como instrumento para a concreção das atribuições conferidas pela Constituição Federal. É o
que se vê no precedente do Supremo Tribunal Federal, a seguir colacionado:
Não é possível, efetivamente, entender que as decisões das Cortes de Contas, no exercício de sua
competência constitucional, não possuam teor de coercibilidade. Possibilidade de impor sanções, assim
como a lei disciplinar. Certo está que, na hipótese de abuso no exercício dessas atribuições por agentes da
fiscalização dos tribunais de contas, ou de desvio de poder, os sujeitos passivos das sanções impostas
possuem os meios que a ordem jurídica contém para o controle de legalidade dos atos de quem quer que
exerça parcela de autoridade ou poder, garantidos, a tanto, ampla defesa e o devido processo legal. [RE
190.985, rel. min. Néri da Silveira, j. 14-2-1996, P, DJ de 24-8-2001.]
10. Com base na teoria dos poderes implícitos, se a Constituição Federal confere aos Tribunais de Contas
determinada competência jurisdicional, implicitamente lhes confere as prerrogativas e os instrumentos
necessários para o exercício desta competência, pois, de nada valeria esta última sem que existissem os
meios para sua real efetivação.
11. Desse modo, e, diante da ideia de ampla processualidade na Administração Pública, a legislação
infraconstitucional sequer precisaria ser explícita quanto aos instrumentos hábeis à efetivação dos
provimentos de natureza cautelar ou sancionatória, visto que por se constituírem em dimensões
indissociáveis do poder “jurisdicional” do Estado, e desde que comprovada a sua necessidade, estariam
implicitamente legitimados pela Constituição Federal
12. A legislação pertinente ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por seu turno, prescreve a
aplicação de multa aos gestores que praticarem atos com grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tal penalização ao gestor está
prevista não somente na Lei Orgânica do Tribunal de Contas (artigo 48, II), como também em seu
Regimento Interno (artigo 207, II) e na Resolução Normativa 01/2003 (artigo 3º II).
13. A multa pela não remessa, no prazo legal, de documentos à Corte de Contas, portanto, não se confunde
com os outros dois tipos de sanções tipicamente impostas no exercício de sua função fiscalizadora, no caso
a multa por irregularidade das contas e ressarcimento do dano ao erário, no entanto se consubstancia em
uma sanção ante o descumprimento de normas internas do Tribunal de Contas que operacionalizam sua
atividade fiscalizadora.
14. Quanto ao conceito desse tipo de multa, destaca-se a seguinte lição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:
Multa, no sentido originário do latim, corresponde à pena pecuniária. É considerada, em sentido amplo,
como a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato, em virtude
do que fica na obrigação de pagar certa importância em dinheiro.
[...]
Luciano Ferraz destaca que se deve distinguir a multa-coerção da multa-sanção. Ensina que as primeiras
são aplicadas no intuito de forçar o cumprimento do ordenado, aproximando-se, na essência, das infrações
impostas de Poder Público pelo descumprimento das medidas de polícia administrativa, enquanto as
segundas possuem nítido caráter reparador de dano. Após essa precisa distinção, esclarece: ‘Contudo, podese estabelecer, no que tange à garantia do contraditório, distinção entre multas-coerção e multas-sanção. As
primeiras, por tutelarem o cumprimento de obrigações públicas, assemelhando-se às medidas de polícia,
permitem o diferimento do contraditório, vale dizer, autorizam a sua instalação depois de consumada a
coação. Já as segundas reclamam prévio contraditório para que a sanção a ser imposta seja legítima.’
(in Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 445)
(Grifos aditados)
15. Vê-se, pois, que a multa-coerção tem natureza coercitiva, tendo em vista que constitui uma maneira de
assegurar o cumprimento da obrigação pública de forma a inibir que o gestor descumpra, por reiteradas
vezes, a determinação desta Corte de Contas. Além disso, a sua imposição “sem prévia oitiva do
jurisdicionado, em virtude de descumprimento de prazo ou de obrigação pública decorrentes de lei ou ato
normativo do tribunal, não viola o contraditório e a ampla defesa” (Súmula nº 108 do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais).
16. Revela-se indene de dúvida que o controle das contas dos gestores é direito potestativo do Tribunal de
Contas, já que os jurisdicionados desta Casa apenas devem suportar os efeitos da conduta da Corte. Já a
sanção imposta diante da omissão do gestor público em enviar os documentos necessários decorre do
direito público subjetivo do Tribunal de Contas de defender seu direito-função ao controle das contas
públicas, em que pese a própria Corte de Contas realizar esta defesa, sem a necessidade de intervenção do
Poder Judiciário. Assim sendo, a prerrogativa de sancionar jurisdicionados omissos em seu dever de prestar
contas é um direito sujeito à prescrição.
17. Com efeito, a Resolução Normativa nº 002/2003, instituiu o Calendário das Obrigações dos Gestores
Públicos nas esferas dos três Poderes e Órgãos Públicos, bem como, a relação de documentos e dos prazos
exigidos por esta Egrégia Corte de Contas, com vistas ao exercício do controle externo.
18. De acordo com a Resolução Normativa em apreço, o Balancete de dezembro/2010, no exercício/2010,
teve o seu prazo para o encaminhamento da documentação em tela encerrado 30/01/2011 (fls. 03). Por
conseguinte, tem-se ser de responsabilidade do(a) Gestor(a) da Prefeitura Municipal de Maceió, exercício
de 2010, o cumprimento da obrigação referida, regulada na citada norma.
19. Para garantir a estabilidade e a segurança jurídicas nos processos judiciais e administrativos, foi
concebido o instituto da prescrição, que representa a perda de uma pretensão jurídica decorrente da
exaustão do prazo legalmente previsto para utilizá-la. Como a prescrição é resultado da inércia do titular do
direito durante certo lapso de tempo, tem como fundamentos a proteção do interesse público e a
estabilização do Direito.
20. Como o Processo representa o instrumento de atuação de todos os poderes estatais, surgiu a necessidade
de formação de um núcleo constitucional comum de processualidade, mesmo levando-se em conta as
diferenças existentes entre os Processos Administrativos e os Judiciais.
21. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) determina, no seu art. 37, §5º, que “a lei estabelecerá os prazos
de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Diante dessa norma, conclui-se que a Carta Magna
estabeleceu a incidência da prescrição para os casos de penalidades aos agentes (servidores ou civil) que
cometeram atos ilícitos e, por outro lado, a imprescritibilidade para as ações de ressarcimento por danos ao
erário.
22. Por ser uma situação excepcional, a imprescritibilidade tem interpretação restrita, devendo ser aplicada
somente nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, como nos crimes de racismo (art.
5º, XLII); nas ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (art. 5º, XLIV); e nas ações de ressarcimento que causem prejuízo ao erário resultantes de
improbidade administrativa e ilícitos penais (art. 37, §5º). Em todos os outros casos, portanto, a

prescritibilidade da pretensão punitiva é a regra.
23. Em decorrência da sua importância para a estabilização das relações processuais, é relevante a
discussão acerca da incidência da prescrição nos processos em que a Corte de Contas impute multa aos
responsáveis pelas irregularidades praticadas, já que tais decisões terão eficácia de título executivo,
consoante o §3º do art. 71 da Constituição Federal de 1988 (CF/88).
24. Ocorre que, não há, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de
Alagoas, qualquer norma expressa que trate sobre a prescrição administrativa, fato que sempre resultou em
divergência quanto ao prazo que deve ser aplicado, seja para a incidência de prescrição da pretensão
punitiva, seja para a aplicação da prescrição intercorrente.
25. Nesse diapasão, há de se consignar que, em razão de provocação formulada pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi levado ao Plenário da Corte voto da lavra do
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, no qual o referido Relator defendia a aplicação, por analogia, das
disposições contidas na Lei Federal nº 9.873/99, ante a omissão legislativa sobre o tema, no âmbito do
TCE/AL.
26. O mencionado voto foi referendado, por maioria de votos, na sessão do dia 26 de fevereiro de 2019,
ocasião em que foi editada a Súmula TCE nº 01/2019, com a seguinte redação “O exercício da função
sancionatória pelo Tribunal de Contas se sujeita à prescrição, aplicando-se, nesses casos, por analogia, a Lei
nº 9.873, de 23 de novembro de 1999.”
27. Fixada essa premissa, revela-se imperioso fixar o termo inicial da contagem da prescrição que mais se
adéque aos processos de imputação de multa por este Tribunal de Contas em relação aos casos de
descumprimento de obrigações previstas em normativas, como a Resolução Normativa nº 002/2003 (trata
sobre o Calendário de Obrigações dos Gestores) e a Instrução Normativa nº 002/2010 (institui o Sistema
Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP).
28. Por conta da especificidade das normas desta Corte de Contas, verifica-se que o marco da prescrição
intercorrente é a data do último ato processual praticado.
29. Assim, entendemos, portanto, que deve ser aplicado o prazo da prescrição de 03 (três) anos, consoante
preconiza o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, visto que o processo foi instaurado no dia 06 de junho de
2011, consoante memorando de fl. 02, tendo tramitando normalmente até 25/07/2013, só ocorrendo o
próximo andamento em 19/12/2018, ou seja, passados mais de 05 (cinco) anos, conforme despacho de fl.
94.
30. Destarte, com base em todo o acima exposto, DECIDO:
I. Declarar, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente no caso em apreço, com o consequente
arquivamento do Processo TCE/AL nº 7928/2011, o que faço com supedâneo nas disposições constantes do
art. 1º, da Resolução Normativa nº 03/2019, c/c o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, aplicável ao caso por
força da Sumula 01/2019 do TCE/AL.
II. Dar conhecimento a(o) Sr(a). José Cícero Soares de Almeida, CPF (MF) n° 129.415.144-48, na
qualidade de Gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Maceió, no exercício financeiro de 2010;
III. Publicar a presente Decisão para fins de direito;
IV. Encaminhar os autos do processo ao Ministério Público de Contas para que o mesmo seja notificado
pessoalmente, consoante preconiza o artigo 2º da Resolução Normativa nº 03/2019, após a publicação da
decisão no DOE/TCE/AL.
Gabinete da Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, em Maceió, 28 de novembro de 2019.
Conselheira ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE – Relatora
PROCESSO: TC-6559/2011
UNIDADE: Instituto de Previdência Municipal de Maceió - IPREV
RESPONSÁVEL: Maria Aparecida Ribeiro de Oliveira - exercício 2010
INTERESSADO: FUNCONTAS
ASSUNTO: Aplicação de Multa
DECISÃO SIMPLES
DESCUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES DO GESTOR INSTITUÍDO PELA
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2003. ENVIO FORA DO PRAZO DOS PROCESSOS DE PENSÃO
DE ALDA COSTA GRANJEIRO; BENEDITA MIRANDA DA COSTA; CAPITULINA DOS SANTOS
VIEIRA; MANOEL VALDEVINO DA SILVA; MÁRCIA DE CASSIO DA SILVA CÂNDIDO; MARIA
DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA; MARIA EDILENE DA SILVA E OUTROS; MARIA
JANAILDES DE MELLO OLIVEIRA; MARIA JOSÉ PONTES MARTINS; GERUSA FERREIRA
SANTOS E OUTROS; MARIA ZILMA DO NASCIMENTO ROCHA E SEBASTIANA DE FÁTIMA
SILVA E OUTROS. EXERCÍCIO 2010. PROCESSO QUE PERMANECEU PARALISADO POR MAIS
DE TRÊS ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PELO ARQUIVAMENTO.
I – Consoante Súmula TCE/AL nº 01, de 26 de fevereiro de 2019, aplicam-se as normas de direito
administrativo previstas na Lei nº 9.873/1999, no que concerne ao prazo prescricional da pretensão punitiva
e da pretensão executória no exercício do controle externo pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;
II – Verifica-se a prescrição intercorrente quando, após da constituição definitiva da relação jurídica
processual, o processo permanece completamente paralisado por prazo superior a 03 (três) anos, nos termos
das disposições constantes do art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999;
IV – Possibilidade de reconhecimento ex ofício da prescrição, pelo Relator, nos termos da Resolução
Normativa nº 03/2019;
V – Uma vez verificado o transcurso do lapso temporal previsto na norma, o reconhecimento da incidência
da prescrição, com o conseqüente arquivamento dos autos é medida que se impõe.
RELATÓRIO:
1. Versa o processo sobre o Memo. nº 270/2011 – FUNCONTAS (fls. 02), por meio do qual foi noticiando
o envio fora do prazo a esta Corte dos Processos de Pensão Alimentícia de Alda Costa Granjeiro; Benedita
Miranda da Costa; Capitulina dos Santos Vieira; Manoel Valdevino da Silva; Márcia de Cássio da Silva
Cândido; Maria de Lourdes Oliveira da Silva; Maria Edilene da Silva e outros; Maria Janaildes de Mello
Oliveira; Maria José Pontes Martins; Gerusa Ferreira Santos e outros; Maria Zilma do Nascimento Rocha e
Sebastiana de Fátima Silva e outros, no exercício/2010, do Instituto de Previdência Municipal de Maceió IPREV, descumprindo, assim, o prazo estabelecido no art. 37, III, da Lei nº 5.604/1994 - Lei Orgânica desta
Corte de Contas.
2. Insta consignar, por oportuno, que após a instauração do presente feito, em 09/05/2011 (fls. 02), houve
paralisação da tramitação processual dessa data até 24/04/2015 (fls. 04), quando, só então, foi proferido
despacho de impulso do processo, pelo gabinete do Relator à época.
3. Em cota de vista, o Parquet de Contas, através do Parecer n° 5021/2018/5ªPC/SM (fls.12/13)opinou pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. É o Relatório, no essencial. Fundamento e decido.
FUNDAMENTAÇÃO:
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5. Conforme previsão constante, tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição do Estado de
Alagoas, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar os gastos público e julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das entidades da administração direta, indireta
e fundacional pública, inclusive as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda Estadual (art. 71, inc. II, da CF e 97, inc. II, da CE).
6. Neste ponto, revela-se imperioso delimitar o âmbito de atuação do Tribunal de Contas na análise da
documentação encaminhada ao TCE/AL. As Contas de Gestão estão submetidas ao regime jurídico previsto
nos artigos 71, inc. II, c/c 75 da Constituição da República e 97, inciso II, da Constituição Estadual.
Analisando tais documentos, o Tribunal de Contas profere verdadeiro julgamento sobre as contas
apresentadas pelo gestor público. Sua tarefa consiste em analisar cada ato administrativo praticado, como a
realização de despesas, arrecadação de receitas, licitações, contratos, empenhos, liquidações, pagamentos,
dentre outros, aferindo a sua validade e efetividade, uma vez que a concreção do interesse público, na
execução dos atos de gestão, também são objeto de análise pelas Cortes de Contas.
7. Nesse sentido, importante é a lição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, a seguir colacionada:
Diferentemente do que ocorre em relação às contas anuais do presidente da República, o Tribunal de
Contas tem competência, também privativa, para julgar contas dos demais administradores e gestores em
geral.
Aqui, a única exclusão feita refere-se às contas da unidade federada ou da União como um todo,
representada pelo chefe do Poder Executivo. Mas, se este praticar atos de ordenador de despesa, descendo
do seu pedestal para assumir a condição de simples gestor, passará a responder como tal, ficando sujeito ao
julgamento nas mesmas condições do agente cuja função avocou. Do mesmo modo, são ordinariamente
julgadas as contas do Tribunal de Justiça, da Assembléia Legislativa e da Câmara Municipal.
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil – Jurisdição e Competência. 2ª ed.
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 345-346.)
8. Enquanto na apreciação das contas de governo a análise do Tribunal de Contas está adstrita aos
macroefeitos da gestão pública, no julgamento das contas de gestão, será examinado, separadamente, cada
ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e ainda os relativos às aplicações das
subvenções e às renúncias de receitas. É efetivando essa missão constitucional que a Corte de Contas
exercitará toda a sua capacidade para detectar se o gestor público praticou ato lesivo ao erário, em proveito
próprio ou de terceiro, ou qualquer outro ato a ser caracterizado como improbidade administrativa.
9. Não há mais divergência acerca da possibilidade de os Tribunais de Contas se utilizarem de sanções
administrativas, leia-se multa, nos casos em que seus jurisdicionados não cumpram o dever de prestar
contas, tudo como instrumento para a concreção das atribuições conferidas pela Constituição Federal. É o
que se vê no precedente do Supremo Tribunal Federal, a seguir colacionado:
Não é possível, efetivamente, entender que as decisões das Cortes de Contas, no exercício de sua
competência constitucional, não possuam teor de coercibilidade. Possibilidade de impor sanções, assim
como a lei disciplinar. Certo está que, na hipótese de abuso no exercício dessas atribuições por agentes da
fiscalização dos tribunais de contas, ou de desvio de poder, os sujeitos passivos das sanções impostas
possuem os meios que a ordem jurídica contém para o controle de legalidade dos atos de quem quer que
exerça parcela de autoridade ou poder, garantidos, a tanto, ampla defesa e o devido processo legal. [RE
190.985, rel. min. Néri da Silveira, j. 14-2-1996, P, DJ de 24-8-2001.]
10. Com base na teoria dos poderes implícitos, se a Constituição Federal confere aos Tribunais de Contas
determinada competência jurisdicional, implicitamente lhes confere as prerrogativas e os instrumentos
necessários para o exercício desta competência, pois, de nada valeria esta última sem que existissem os
meios para sua real efetivação.
11. Desse modo, e, diante da ideia de ampla processualidade na Administração Pública, a legislação
infraconstitucional sequer precisaria ser explícita quanto aos instrumentos hábeis à efetivação dos
provimentos de natureza cautelar ou sancionatória, visto que por se constituírem em dimensões
indissociáveis do poder “jurisdicional” do Estado, e desde que comprovada a sua necessidade, estariam
implicitamente legitimados pela Constituição Federal.
12. A legislação pertinente ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por seu turno, prescreve a
aplicação de multa aos gestores que praticarem atos com grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tal penalização ao gestor está
prevista não somente na Lei Orgânica do Tribunal de Contas (artigo 48, II), como também em seu
Regimento Interno (artigo 207, II) e na Resolução Normativa 01/2003 (artigo 3º II).
13. A multa pela não remessa, no prazo legal, de documentos à Corte de Contas, portanto, não se confunde
com os outros dois tipos de sanções tipicamente impostas no exercício de sua função fiscalizadora, no caso
a multa por irregularidade das contas e ressarcimento do dano ao erário, no entanto se consubstancia em
uma sanção ante o descumprimento de normas internas do Tribunal de Contas que operacionalizam sua
atividade fiscalizadora.
14. Quanto ao conceito desse tipo de multa, destaca-se a seguinte lição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:
Multa, no sentido originário do latim, corresponde à pena pecuniária. É considerada, em sentido amplo,
como a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato, em virtude
do que fica na obrigação de pagar certa importância em dinheiro.
[...]
Luciano Ferraz destaca que se deve distinguir a multa-coerção da multa-sanção. Ensina que as primeiras
são aplicadas no intuito de forçar o cumprimento do ordenado, aproximando-se, na essência, das infrações
impostas de Poder Público pelo descumprimento das medidas de polícia administrativa, enquanto as
segundas possuem nítido caráter reparador de dano. Após essa precisa distinção, esclarece: ‘Contudo, podese estabelecer, no que tange à garantia do contraditório, distinção entre multas-coerção e multas-sanção. As
primeiras, por tutelarem o cumprimento de obrigações públicas, assemelhando-se às medidas de polícia,
permitem o diferimento do contraditório, vale dizer, autorizam a sua instalação depois de consumada a
coação. Já as segundas reclamam prévio contraditório para que a sanção a ser imposta seja legítima.’
(in Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 445)
(Grifos aditados)
15. Vê-se, pois, que a multa-coerção tem natureza coercitiva, tendo em vista que constitui uma maneira de
assegurar o cumprimento da obrigação pública de forma a inibir que o gestor descumpra, por reiteradas
vezes, a determinação desta Corte de Contas. Além disso, a sua imposição “sem prévia oitiva do
jurisdicionado, em virtude de descumprimento de prazo ou de obrigação pública decorrentes de lei ou ato
normativo do tribunal, não viola o contraditório e a ampla defesa” (Súmula nº 108 do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais).
16. Revela-se indene de dúvida que o controle das contas dos gestores é direito potestativo do Tribunal de
Contas, já que os jurisdicionados desta Casa apenas devem suportar os efeitos da conduta da Corte. Já a
sanção imposta diante da omissão do gestor público em enviar os documentos necessários decorre do
direito público subjetivo do Tribunal de Contas de defender seu direito-função ao controle das contas
públicas, em que pese a própria Corte de Contas realizar esta defesa, sem a necessidade de intervenção do
Poder Judiciário. Assim sendo, a prerrogativa de sancionar jurisdicionados omissos em seu dever de prestar
contas é um direito sujeito à prescrição.
17. Com efeito, a Lei Orgânica nº 5.604/1994 deste Tribunal de Contas, em seu artigo 37, inciso III,
estabelece o prazo de 30 (trinta) dias contados da respectiva publicação, para remessa dos feitos de
concessões iniciais de aposentadoria, reformas, transferências para a reserva remunerada, disponibilidade e
pensões para esta Corte de Contas, através dos Gestores Públicos nas esferas dos três Poderes e Órgãos
Públicos, na administração Direta e Indireta, incluídas as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder
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Público, com vistas ao exercício do controle externo.
18. De acordo com a citada Lei Orgânica, os processos em que foram concedidas as Pensões de Alda Costa
Granjeiro; Benedita Miranda da Costa; Capitulina dos Santos Vieira; Manoel Valdevino da Silva; Márcia de
Cássio da Silva Cândido; Maria de Lourdes Oliveira da Silva; Maria Edilene da Silva e outros; Maria
Janaildes de Mello Oliveira; Maria José Pontes Martins; Gerusa Ferreira Santos e outros; Maria Zilma do
Nascimento Rocha e Sebastiana de Fátima Silva e outros, no exercício/2010, deveriam ter sido
encaminhados ao TCE/AL até o dia 10/01/2011(fls. 03). Por conseguinte, tem-se ser de responsabilidade
do(a) Gestor(a) do Instituto de Previdência Municipal de Maceió – IPREV, exercício de 2010, o
cumprimento da obrigação referida, regulada na citada norma.
19. Todavia, para garantir a estabilidade e a segurança jurídicas nos processos judiciais e administrativos,
foi concebido o instituto da prescrição, que representa a perda de uma pretensão jurídica decorrente da
exaustão do prazo legalmente previsto para utilizá-la. Como a prescrição é resultado da inércia do titular do
direito durante certo lapso de tempo, tem como fundamentos a proteção do interesse público e a
estabilização do Direito.
20. Como o Processo representa o instrumento de atuação de todos os poderes estatais, surgiu a necessidade
de formação de um núcleo constitucional comum de processualidade, mesmo levando-se em conta as
diferenças existentes entre os Processos Administrativos e os Judiciais.
21. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) determina, no seu art. 37, §5º, que “a lei estabelecerá os prazos
de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Diante dessa norma, conclui-se que a Carta Magna
estabeleceu a incidência da prescrição para os casos de penalidades aos agentes (servidores ou civil) que
cometeram atos ilícitos e, por outro lado, a imprescritibilidade para as ações de ressarcimento por danos ao
erário.
22. Por ser uma situação excepcional, a imprescritibilidade tem interpretação restrita, devendo ser aplicada
somente nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, como nos crimes de racismo (art.
5º, XLII); nas ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (art. 5º, XLIV); e nas ações de ressarcimento que causem prejuízo ao erário resultantes de
improbidade administrativa e ilícitos penais (art. 37, §5º). Em todos os outros casos, portanto, a
prescritibilidade da pretensão punitiva é a regra.
23. Em decorrência da sua importância para a estabilização das relações processuais, é relevante a
discussão acerca da incidência da prescrição nos processos em que a Corte de Contas impute multa aos
responsáveis pelas irregularidades praticadas, já que tais decisões terão eficácia de título executivo,
consoante o §3º do art. 71 da Constituição Federal de 1988 (CF/88).
24. Ocorre que, não há, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de
Alagoas, qualquer norma expressa que trate sobre a prescrição administrativa, fato que sempre resultou em
divergência quanto ao prazo que deve ser aplicado, seja para a incidência de prescrição da pretensão
punitiva, seja para a aplicação da prescrição intercorrente.
25. Nesse diapasão, há de se consignar que, em razão de provocação formulada pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi levado ao Plenário da Corte voto da lavra do
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, no qual o referido Relator defendia a aplicação, por analogia, das
disposições contidas na Lei Federal nº 9.873/99, ante a omissão legislativa sobre o tema, no âmbito do
TCE/AL.
26. O mencionado voto foi referendado, por maioria de votos, na sessão do dia 26 de fevereiro de 2019,
ocasião em que foi editada a Súmula TCE nº 01/2019, com a seguinte redação “O exercício da função
sancionatória pelo Tribunal de Contas se sujeita à prescrição, aplicando-se, nesses casos, por analogia, a Lei
nº 9.873, de 23 de novembro de 1999.”
27. Fixada essa premissa, revela-se imperioso fixar o termo inicial da contagem da prescrição que mais se
adéque aos processos de imputação de multa por este Tribunal de Contas em relação aos casos de
descumprimento de obrigações previstas em normativas, como a Resolução Normativa nº 002/2003 (trata
sobre o Calendário de Obrigações dos Gestores), a Instrução Normativa nº 002/2010 (institui o Sistema
Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP) e Lei Orgânica nº 5.604/1994 desta Corte de Contas.
28. Por conta da especificidade das normas desta Corte de Contas, verifica-se que o marco da prescrição
intercorrente é a data do último ato processual praticado.
29. Assim, entendemos, portanto, que deve ser aplicado o prazo da prescrição de 03 (três) anos, consoante
preconiza o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, visto que o processo foi instaurado no dia 09 de maio de
2011, consoante memorando de fl. 02 e a primeira movimentação subseqüente somente ocorreu no dia 24
de abril de 2015, ou seja, passados quase 04 (quatro) anos, conforme despacho de fl. 04.
30. Destarte, com base em todo o acima exposto, DECIDO:
I. Declarar, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente no caso em apreço, com o consequente
arquivamento do Processo TCE/AL nº 6559/2011, o que faço com supedâneo nas disposições constantes do
art. 1º, da Resolução Normativa nº 03/2019, c/c o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, aplicável ao caso por
força da Sumula 01/2019 do TCE/AL.
II. Dar conhecimento a(o) Sr(a). Maria Aparecida Ribeiro de Oliveira CPF (MF) n° 348.685.504-20, na
qualidade de Gestor(a) do(a) Instituto de Previdência Municipal de Maceió - IPREV, no exercício
financeiro de 2010;
III. Publicar a presente Decisão para fins de direito;
IV. Encaminhar os autos do processo ao Ministério Público de Contas para que o mesmo seja notificado
pessoalmente, consoante preconiza o artigo 2º da Resolução Normativa nº 03/2019, após a publicação da
decisão no DOE/TCE/AL.
Gabinete da Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, em Maceió, 28 de novembro de 2019.
Conselheira ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE – Relatora
PROCESSO: TC-3199/2012
UNIDADE: Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano de Maceió - SMCCU
RESPONSÁVEL: José Galvaci de Assis Aquilino - exercício 2010
INTERESSADO: FUNCONTAS
ASSUNTO: Aplicação de Multa
DECISÃO SIMPLES
DESCUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES DO GESTOR INSTITUÍDO PELA
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2003. NÃO ENVIO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO COM A EMPRESA VINICIUS CANSANÇÃO E CIA LTDA E OS PRIMEIROS TERMOS
DE APOSTILAMENTO AOS CONTRATOS COM PROPAG TURISMO LTDA-EPP; CONSÓRCIO
LOCAÇÃO BRASIL; CESUMA - CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR DE MACEIÓ 5 E 6/2010.
EXERCÍCIO 2010. PROCESSO QUE PERMANECEU PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PELO ARQUIVAMENTO.
I – Consoante Súmula TCE/AL nº 01, de 26 de fevereiro de 2019, aplicam-se as normas de direito
administrativo previstas na Lei nº 9.873/1999, no que concerne ao prazo prescricional da pretensão punitiva
e da pretensão executória no exercício do controle externo pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;
II – Verifica-se a prescrição intercorrente quando, após da constituição definitiva da relação jurídica
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processual, o processo permanece completamente paralisado por prazo superior a 03 (três) anos, nos termos
das disposições constantes do art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999;
IV – Possibilidade de reconhecimento ex ofício da prescrição, pelo Relator, nos termos da Resolução
Normativa nº 03/2019;
V – Uma vez verificado o transcurso do lapso temporal previsto na norma, o reconhecimento da incidência
da prescrição, com o conseqüente arquivamento dos autos é medida que se impõe.
RELATÓRIO:
1. Versa o processo sobre o Memo. nº 101/2012 – FUNCONTAS (fls. 02), por meio do qual foi noticiando
o não envio a esta Corte do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato com a empresa Vinicius Cansanção e Cia
Ltda. e os Primeiros Termos de Apostilamento aos Contratos com Propag Turismo Ltda. – EPP; Consórcio
Locação Brasil e CESUMA – Central de Ensino Superior de Maceió 5 e 6/2010, no exercício/2010, da
Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano de Maceió - SMCCU, descumprindo, assim, o
prazo estabelecido no Calendário de Obrigações dos Gestores Públicos, instituído pela Resolução
Normativa nº 002/2003.
2. Insta consignar, por oportuno, que após a instauração do presente feito, em 19/03/2012, houve
paralisação da tramitação processual de 22/05/2015 (fls. 13) a 19/12/2018 (fls. 014), quando, só então, foi
proferido despacho de impulso do processo, pelo gabinete do Relator à época.
3. Em cota de vista, o Parquet de Contas emitiu omParecer n° 1187/2015/3ªPC/EP (fls.11/12), por meio do
qual opinou pelo não acolhimento da defesa e pela aplicação de multa.
4. É o Relatório, no essencial. Fundamento e decido.
FUNDAMENTAÇÃO:
5. Conforme previsão constante, tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição do Estado de
Alagoas, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar os gastos público e julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das entidades da administração direta, indireta
e fundacional pública, inclusive as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda Estadual (art. 71, inc. II, da CF e 97, inc. II, da CE).
6. Neste ponto, revela-se imperioso delimitar o âmbito de atuação do Tribunal de Contas na análise da
documentação encaminhada ao TCE/AL. As Contas de Gestão estão submetidas ao regime jurídico previsto
nos artigos 71, inc. II, c/c 75 da Constituição da República e 97, inciso II, da Constituição Estadual.
Analisando tais documentos, o Tribunal de Contas profere verdadeiro julgamento sobre as contas
apresentadas pelo gestor público. Sua tarefa consiste em analisar cada ato administrativo praticado, como a
realização de despesas, arrecadação de receitas, licitações, contratos, empenhos, liquidações, pagamentos,
dentre outros, aferindo a sua validade e efetividade, uma vez que a concreção do interesse público, na
execução dos atos de gestão, também são objeto de análise pelas Cortes de Contas.
7. Nesse sentido, importante é a lição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, a seguir colacionada:
Diferentemente do que ocorre em relação às contas anuais do presidente da República, o Tribunal de
Contas tem competência, também privativa, para julgar contas dos demais administradores e gestores em
geral.
Aqui, a única exclusão feita refere-se às contas da unidade federada ou da União como um todo,
representada pelo chefe do Poder Executivo. Mas, se este praticar atos de ordenador de despesa, descendo
do seu pedestal para assumir a condição de simples gestor, passará a responder como tal, ficando sujeito ao
julgamento nas mesmas condições do agente cuja função avocou. Do mesmo modo, são ordinariamente
julgadas as contas do Tribunal de Justiça, da Assembléia Legislativa e da Câmara Municipal.
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil – Jurisdição e Competência. 2ª ed.
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 345-346.)
8. Enquanto na apreciação das contas de governo a análise do Tribunal de Contas está adstrita aos
macroefeitos da gestão pública, no julgamento das contas de gestão, será examinado, separadamente, cada
ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e ainda os relativos às aplicações das
subvenções e às renúncias de receitas. É efetivando essa missão constitucional que a Corte de Contas
exercitará toda a sua capacidade para detectar se o gestor público praticou ato lesivo ao erário, em proveito
próprio ou de terceiro, ou qualquer outro ato a ser caracterizado como improbidade administrativa.
9. Não há mais divergência acerca da possibilidade de os Tribunais de Contas se utilizarem de sanções
administrativas, leia-se multa, nos casos em que seus jurisdicionados não cumpram o dever de prestar
contas, tudo como instrumento para a concreção das atribuições conferidas pela Constituição Federal. É o
que se vê no precedente do Supremo Tribunal Federal, a seguir colacionado:
Não é possível, efetivamente, entender que as decisões das Cortes de Contas, no exercício de sua
competência constitucional, não possuam teor de coercibilidade. Possibilidade de impor sanções, assim
como a lei disciplinar. Certo está que, na hipótese de abuso no exercício dessas atribuições por agentes da
fiscalização dos tribunais de contas, ou de desvio de poder, os sujeitos passivos das sanções impostas
possuem os meios que a ordem jurídica contém para o controle de legalidade dos atos de quem quer que
exerça parcela de autoridade ou poder, garantidos, a tanto, ampla defesa e o devido processo legal. [RE
190.985, rel. min. Néri da Silveira, j. 14-2-1996, P, DJ de 24-8-2001.]
10. Com base na teoria dos poderes implícitos, se a Constituição Federal confere aos Tribunais de Contas
determinada competência jurisdicional, implicitamente lhes confere as prerrogativas e os instrumentos
necessários para o exercício desta competência, pois, de nada valeria esta última sem que existissem os
meios para sua real efetivação.
11. Desse modo, e, diante da ideia de ampla processualidade na Administração Pública, a legislação
infraconstitucional sequer precisaria ser explícita quanto aos instrumentos hábeis à efetivação dos
provimentos de natureza cautelar ou sancionatória, visto que por se constituírem em dimensões
indissociáveis do poder “jurisdicional” do Estado, e desde que comprovada a sua necessidade, estariam
implicitamente legitimados pela Constituição Federal.
12. A legislação pertinente ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por seu turno, prescreve a
aplicação de multa aos gestores que praticarem atos com grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tal penalização ao gestor está
prevista não somente na Lei Orgânica do Tribunal de Contas (artigo 48, II), como também em seu
Regimento Interno (artigo 207, II) e na Resolução Normativa 01/2003 (artigo 3º II).
13. A multa pela não remessa, no prazo legal, de documentos à Corte de Contas, portanto, não se confunde
com os outros dois tipos de sanções tipicamente impostas no exercício de sua função fiscalizadora, no caso
a multa por irregularidade das contas e ressarcimento do dano ao erário, no entanto se consubstancia em
uma sanção ante o descumprimento de normas internas do Tribunal de Contas que operacionalizam sua
atividade fiscalizadora.
14. Quanto ao conceito desse tipo de multa, destaca-se a seguinte lição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:
Multa, no sentido originário do latim, corresponde à pena pecuniária. É considerada, em sentido amplo,
como a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato, em virtude
do que fica na obrigação de pagar certa importância em dinheiro.
[...]
Luciano Ferraz destaca que se deve distinguir a multa-coerção da multa-sanção. Ensina que as primeiras
são aplicadas no intuito de forçar o cumprimento do ordenado, aproximando-se, na essência, das infrações
impostas de Poder Público pelo descumprimento das medidas de polícia administrativa, enquanto as
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segundas possuem nítido caráter reparador de dano. Após essa precisa distinção, esclarece: ‘Contudo, podese estabelecer, no que tange à garantia do contraditório, distinção entre multas-coerção e multas-sanção. As
primeiras, por tutelarem o cumprimento de obrigações públicas, assemelhando-se às medidas de polícia,
permitem o diferimento do contraditório, vale dizer, autorizam a sua instalação depois de consumada a
coação. Já as segundas reclamam prévio contraditório para que a sanção a ser imposta seja legítima.’
(in Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 445)
(Grifos aditados)
15. Vê-se, pois, que a multa-coerção tem natureza coercitiva, tendo em vista que constitui uma maneira de
assegurar o cumprimento da obrigação pública de forma a inibir que o gestor descumpra, por reiteradas
vezes, a determinação desta Corte de Contas. Além disso, a sua imposição “sem prévia oitiva do
jurisdicionado, em virtude de descumprimento de prazo ou de obrigação pública decorrentes de lei ou ato
normativo do tribunal, não viola o contraditório e a ampla defesa” (Súmula nº 108 do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais).
16. Revela-se indene de dúvida que o controle das contas dos gestores é direito potestativo do Tribunal de
Contas, já que os jurisdicionados desta Casa apenas devem suportar os efeitos da conduta da Corte. Já a
sanção imposta diante da omissão do gestor público em enviar os documentos necessários decorre do
direito público subjetivo do Tribunal de Contas de defender seu direito-função ao controle das contas
públicas, em que pese a própria Corte de Contas realizar esta defesa, sem a necessidade de intervenção do
Poder Judiciário. Assim sendo, a prerrogativa de sancionar jurisdicionados omissos em seu dever de prestar
contas é um direito sujeito à prescrição.
17. Com efeito, a Resolução Normativa nº 002/2003, instituiu o Calendário das Obrigações dos Gestores
Públicos nas esferas dos três Poderes e Órgãos Públicos, bem como, a relação de documentos e dos prazos
exigidos por esta Egrégia Corte de Contas, com vistas ao exercício do controle externo.
18. De acordo com a Resolução Normativa em apreço o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato com a
empresa Vinicius Cansanção e Cia Ltda. e os Primeiros Termos de Apostilamento aos Contratos com
Propag Turismo Ltda. – EPP; Consórcio Locação Brasil e CESUMA – Central de Ensino Superior de
Maceió 5 e 6/2010, no exercício/2010, deveriam ter sido enviado ao TCE/AL, impreterivelmente, até o dia
31/05/2011 (fls. 12), todavia, tal providência não foi levada a termo pelo então gestor do órgão, razão pela
qual revela-se cabível a imputação de multa ao Gestor(a) da Superintendência Municipal de Controle e
Convívio Urbano de Maceió – SMCCU, exercício de 2010, uma vez que cabia a este o cumprimento da
obrigação em comento.
19. Para garantir a estabilidade e a segurança jurídicas nos processos judiciais e administrativos, foi
concebido o instituto da prescrição, que representa a perda de uma pretensão jurídica decorrente da
exaustão do prazo legalmente previsto para utilizá-la. Como a prescrição é resultado da inércia do titular do
direito durante certo lapso de tempo, tem como fundamentos a proteção do interesse público e a
estabilização do Direito.
20. Como o Processo representa o instrumento de atuação de todos os poderes estatais, surgiu a necessidade
de formação de um núcleo constitucional comum de processualidade, mesmo levando-se em conta as
diferenças existentes entre os Processos Administrativos e os Judiciais.
21. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) determina, no seu art. 37, §5º, que “a lei estabelecerá os prazos
de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Diante dessa norma, conclui-se que a Carta Magna
estabeleceu a incidência da prescrição para os casos de penalidades aos agentes (servidores ou civil) que
cometeram atos ilícitos e, por outro lado, a imprescritibilidade para as ações de ressarcimento por danos ao
erário.
22. Por ser uma situação excepcional, a imprescritibilidade tem interpretação restrita, devendo ser aplicada
somente nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, como nos crimes de racismo (art.
5º, XLII); nas ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (art. 5º, XLIV); e nas ações de ressarcimento que causem prejuízo ao erário resultantes de
improbidade administrativa e ilícitos penais (art. 37, §5º). Em todos os outros casos, portanto, a
prescritibilidade da pretensão punitiva é a regra.
23. Em decorrência da sua importância para a estabilização das relações processuais, é relevante a
discussão acerca da incidência da prescrição nos processos em que a Corte de Contas impute multa aos
responsáveis pelas irregularidades praticadas, já que tais decisões terão eficácia de título executivo,
consoante o §3º do art. 71 da Constituição Federal de 1988 (CF/88).
24. Ocorre que, não há, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de
Alagoas, qualquer norma expressa que trate sobre a prescrição administrativa, fato que sempre resultou em
divergência quanto ao prazo que deve ser aplicado, seja para a incidência de prescrição da pretensão
punitiva, seja para a aplicação da prescrição intercorrente.
25. Nesse diapasão, há de se consignar que, em razão de provocação formulada pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi levado ao Plenário da Corte voto da lavra do
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, no qual o referido Relator defendia a aplicação, por analogia, das
disposições contidas na Lei Federal nº 9.873/99, ante a omissão legislativa sobre o tema, no âmbito do
TCE/AL.
26. O mencionado voto foi referendado, por maioria de votos, na sessão do dia 26 de fevereiro de 2019,
ocasião em que foi editada a Súmula TCE nº 01/2019, com a seguinte redação “O exercício da função
sancionatória pelo Tribunal de Contas se sujeita à prescrição, aplicando-se, nesses casos, por analogia, a Lei
nº 9.873, de 23 de novembro de 1999.”
27. Fixada essa premissa, revela-se imperioso fixar o termo inicial da contagem da prescrição que mais se
adéque aos processos de imputação de multa por este Tribunal de Contas em relação aos casos de
descumprimento de obrigações previstas em normativas, como a Resolução Normativa nº 002/2003 (trata
sobre o Calendário de Obrigações dos Gestores) e a Instrução Normativa nº 002/2010 (institui o Sistema
Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP).
28. Por conta da especificidade das normas desta Corte de Contas, verifica-se que o marco da prescrição
intercorrente é a data do último ato processual praticado.
29. Assim, entendemos, portanto, que deve ser aplicado o prazo da prescrição de 03 (três) anos, consoante
preconiza o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, visto que o processo foi instaurado no dia 19 de março de
2012, consoante memorando de fl. 02, tendo tramitado normalmente até 22 de maio de 2015, ficando
paralisado desde então até 19 de dezembro de 2018, ou seja, passados mais de 03 (três) anos, conforme
despacho de fls.13/14.
30. Destarte, com base em todo o acima exposto, DECIDO:
I. Declarar, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente no caso em apreço, com o consequente
arquivamento do Processo TCE/AL nº 3199/2012, o que faço com supedâneo nas disposições constantes do
art. 1º, da Resolução Normativa nº 03/2019, c/c o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, aplicável ao caso por
força da Sumula 01/2019 do TCE/AL.
II. Dar conhecimento a(o) Sr(a). José Galvaci de Assis Aquilino na qualidade de Gestor(a) do(a)
Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano de Maceió – SMCCU, no exercício financeiro
de 2010;
III. Publicar a presente Decisão para fins de direito;
IV. Encaminhar os autos do processo ao Ministério Público de Contas para que o mesmo seja notificado
pessoalmente, consoante preconiza o artigo 2º da Resolução Normativa nº 03/2019, após a publicação da
decisão no DOE/TCE/AL.
Gabinete da Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, em Maceió, 28 de novembro de 2019.
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Segunda-Feira, 02 de dezembro de 2019

Conselheira ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE – Relatora
PROCESSO: TC-12806/2012
UNIDADE: Secretaria Municipal de Assistência Social de Roteiro
RESPONSÁVEL: Gloria de Fátima Cavalcante Pereira- exercício 2012
INTERESSADO: FUNCONTAS
ASSUNTO: Aplicação de Multa
DECISÃO SIMPLES
DESCUMPRIMENTO DO SICAP – SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA
PÚBLICA, INSTITUÍDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2010. NÃO ENVIO DA 2ª
REMESSA DO SICAP REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. EXERCÍCIO 2012.
PROCESSO QUE PERMANECEU PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PELO ARQUIVAMENTO.
I – Consoante Súmula TCE/AL nº 01, de 26 de fevereiro de 2019, aplicam-se as normas de direito
administrativo previstas na Lei nº 9.873/1999, no que concerne ao prazo prescricional da pretensão punitiva
e da pretensão executória no exercício do controle externo pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;
II – Verifica-se a prescrição intercorrente quando, após da constituição definitiva da relação jurídica
processual, o processo permanece completamente paralisado por prazo superior a 03 (três) anos, nos termos
das disposições constantes do art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999;
IV – Possibilidade de reconhecimento ex ofício da prescrição, pelo Relator, nos termos da Resolução
Normativa nº 03/2019;
V – Uma vez verificado o transcurso do lapso temporal previsto na norma, o reconhecimento da incidência
da prescrição, com o conseqüente arquivamento dos autos é medida que se impõe.
RELATÓRIO:
1. Versa o processo sobre o Memo. nº 1091/2012 – FUNCONTAS (fls. 02), por meio do qual foi noticiando
o não envio a esta Corte da 2ª Remessa do SICAP, referentes aos meses de março e abril/2012, no
exercício/2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Roteiro, descumprindo, assim, o prazo
estabelecido no SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, instituído pela Resolução
Normativa nº 002/2010.
2. Insta consignar, por oportuno, que após a instauração do presente feito, em 29/08/2012, houve
paralisação da tramitação processual de 10/09/2012 (fls. 04) a 17/01/2017 (fls. 06), quando, só então, foi
proferido despacho de impulso do processo, pelo gabinete do Relator à época.
3. Em cota de vista, o Parquet de Contas emitiu o Parecer n° 1951/2019/6ªPC/SM(fls.08/10), por meio do
qual opinou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. É o Relatório, no essencial. Fundamento e decido.
FUNDAMENTAÇÃO:
5. Conforme previsão constante, tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição do Estado de
Alagoas, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar os gastos público e julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das entidades da administração direta, indireta
e fundacional pública, inclusive as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda Estadual (art. 71, inc. II, da CF e 97, inc. II, da CE).
6. Neste ponto, revela-se imperioso delimitar o âmbito de atuação do Tribunal de Contas na análise da
documentação encaminhada ao TCE/AL. As Contas de Gestão estão submetidas ao regime jurídico previsto
nos artigos 71, inc. II, c/c 75 da Constituição da República e 97, inciso II, da Constituição Estadual.
Analisando tais documentos, o Tribunal de Contas profere verdadeiro julgamento sobre as contas
apresentadas pelo gestor público. Sua tarefa consiste em analisar cada ato administrativo praticado, como a
realização de despesas, arrecadação de receitas, licitações, contratos, empenhos, liquidações, pagamentos,
dentre outros, aferindo a sua validade e efetividade, uma vez que a concreção do interesse público, na
execução dos atos de gestão, também são objeto de análise pelas Cortes de Contas.
7. Nesse sentido, importante é a lição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, a seguir colacionada:
Diferentemente do que ocorre em relação às contas anuais do presidente da República, o Tribunal de
Contas tem competência, também privativa, para julgar contas dos demais administradores e gestores em
geral.
Aqui, a única exclusão feita refere-se às contas da unidade federada ou da União como um todo,
representada pelo chefe do Poder Executivo. Mas, se este praticar atos de ordenador de despesa, descendo
do seu pedestal para assumir a condição de simples gestor, passará a responder como tal, ficando sujeito ao
julgamento nas mesmas condições do agente cuja função avocou. Do mesmo modo, são ordinariamente
julgadas as contas do Tribunal de Justiça, da Assembléia Legislativa e da Câmara Municipal.
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil – Jurisdição e Competência. 2ª ed.
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 345-346.)
8. Enquanto na apreciação das contas de governo a análise do Tribunal de Contas está adstrita aos
macroefeitos da gestão pública, no julgamento das contas de gestão, será examinado, separadamente, cada
ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e ainda os relativos às aplicações das
subvenções e às renúncias de receitas. É efetivando essa missão constitucional que a Corte de Contas
exercitará toda a sua capacidade para detectar se o gestor público praticou ato lesivo ao erário, em proveito
próprio ou de terceiro, ou qualquer outro ato a ser caracterizado como improbidade administrativa.
9. Não há mais divergência acerca da possibilidade de os Tribunais de Contas se utilizarem de sanções
administrativas, leia-se multa, nos casos em que seus jurisdicionados não cumpram o dever de prestar
contas, tudo como instrumento para a concreção das atribuições conferidas pela Constituição Federal. É o
que se vê no precedente do Supremo Tribunal Federal, a seguir colacionado:
Não é possível, efetivamente, entender que as decisões das Cortes de Contas, no exercício de sua
competência constitucional, não possuam teor de coercibilidade. Possibilidade de impor sanções, assim
como a lei disciplinar. Certo está que, na hipótese de abuso no exercício dessas atribuições por agentes da
fiscalização dos tribunais de contas, ou de desvio de poder, os sujeitos passivos das sanções impostas
possuem os meios que a ordem jurídica contém para o controle de legalidade dos atos de quem quer que
exerça parcela de autoridade ou poder, garantidos, a tanto, ampla defesa e o devido processo legal. [RE
190.985, rel. min. Néri da Silveira, j. 14-2-1996, P, DJ de 24-8-2001.]
10. Com base na teoria dos poderes implícitos, se a Constituição Federal confere aos Tribunais de Contas
determinada competência jurisdicional, implicitamente lhes confere as prerrogativas e os instrumentos
necessários para o exercício desta competência, pois, de nada valeria esta última sem que existissem os
meios para sua real efetivação.
11. Desse modo, e, diante da ideia de ampla processualidade na Administração Pública, a legislação
infraconstitucional sequer precisaria ser explícita quanto aos instrumentos hábeis à efetivação dos
provimentos de natureza cautelar ou sancionatória, visto que por se constituírem em dimensões
indissociáveis do poder “jurisdicional” do Estado, e desde que comprovada a sua necessidade, estariam
implicitamente legitimados pela Constituição Federal.

12. A legislação pertinente ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por seu turno, prescreve a
aplicação de multa aos gestores que praticarem atos com grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tal penalização ao gestor está
prevista não somente na Lei Orgânica do Tribunal de Contas (artigo 48, II), como também em seu
Regimento Interno (artigo 207, II) e na Resolução Normativa 01/2003 (artigo 3º II).
13. A multa pela não remessa, no prazo legal, de documentos à Corte de Contas, portanto, não se confunde
com os outros dois tipos de sanções tipicamente impostas no exercício de sua função fiscalizadora, no caso
a multa por irregularidade das contas e ressarcimento do dano ao erário, no entanto se consubstancia em
uma sanção ante o descumprimento de normas internas do Tribunal de Contas que operacionalizam sua
atividade fiscalizadora.
14. Quanto ao conceito desse tipo de multa, destaca-se a seguinte lição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:
Multa, no sentido originário do latim, corresponde à pena pecuniária. É considerada, em sentido amplo,
como a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato, em virtude
do que fica na obrigação de pagar certa importância em dinheiro.
[...]
Luciano Ferraz destaca que se deve distinguir a multa-coerção da multa-sanção. Ensina que as primeiras
são aplicadas no intuito de forçar o cumprimento do ordenado, aproximando-se, na essência, das infrações
impostas de Poder Público pelo descumprimento das medidas de polícia administrativa, enquanto as
segundas possuem nítido caráter reparador de dano. Após essa precisa distinção, esclarece: ‘Contudo, podese estabelecer, no que tange à garantia do contraditório, distinção entre multas-coerção e multas-sanção. As
primeiras, por tutelarem o cumprimento de obrigações públicas, assemelhando-se às medidas de polícia,
permitem o diferimento do contraditório, vale dizer, autorizam a sua instalação depois de consumada a
coação. Já as segundas reclamam prévio contraditório para que a sanção a ser imposta seja legítima.’
(in Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 445)
(Grifos aditados)
15. Vê-se, pois, que a multa-coerção tem natureza coercitiva, tendo em vista que constitui uma maneira de
assegurar o cumprimento da obrigação pública de forma a inibir que o gestor descumpra, por reiteradas
vezes, a determinação desta Corte de Contas. Além disso, a sua imposição “sem prévia oitiva do
jurisdicionado, em virtude de descumprimento de prazo ou de obrigação pública decorrentes de lei ou ato
normativo do tribunal, não viola o contraditório e a ampla defesa” (Súmula nº 108 do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais).
16. Revela-se indene de dúvida que o controle das contas dos gestores é direito potestativo do Tribunal de
Contas, já que os jurisdicionados desta Casa apenas devem suportar os efeitos da conduta da Corte. Já a
sanção imposta diante da omissão do gestor público em enviar os documentos necessários decorre do
direito público subjetivo do Tribunal de Contas de defender seu direito-função ao controle das contas
públicas, em que pese a própria Corte de Contas realizar esta defesa, sem a necessidade de intervenção do
Poder Judiciário. Assim sendo, a prerrogativa de sancionar jurisdicionados omissos em seu dever de prestar
contas é um direito sujeito à prescrição.
17. Com efeito, a Resolução Normativa nº 002/2003, instituiu o Calendário das Obrigações dos Gestores
Públicos nas esferas dos três Poderes e Órgãos Públicos, bem como, a relação de documentos e dos prazos
exigidos por esta Egrégia Corte de Contas, com vistas ao exercício do controle externo.
18. De acordo com a Resolução Normativa em apreço, a 2ª Remessa do SICAP, referentes aos meses de
março e abril/2012, exercício/2012, deveria ter sido encaminhada ao TCE/AL até o dia 30/05/2012 (fls. 02),
todavia, tal providência não foi levada a termo pelo então gestor do órgão, razão pela qual se revela cabível
a imputação de multa ao Gestor(a) da Secretaria Municipal de Assistência Social de Roteiro, exercício de
2012, uma vez que cabia a este o cumprimento da obrigação em comento.
19. Para garantir a estabilidade e a segurança jurídicas nos processos judiciais e administrativos, foi
concebido o instituto da prescrição, que representa a perda de uma pretensão jurídica decorrente da
exaustão do prazo legalmente previsto para utilizá-la. Como a prescrição é resultado da inércia do titular do
direito durante certo lapso de tempo, tem como fundamentos a proteção do interesse público e a
estabilização do Direito.
20. Como o Processo representa o instrumento de atuação de todos os poderes estatais, surgiu a necessidade
de formação de um núcleo constitucional comum de processualidade, mesmo levando-se em conta as
diferenças existentes entre os Processos Administrativos e os Judiciais.
21. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) determina, no seu art. 37, §5º, que “a lei estabelecerá os prazos
de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Diante dessa norma, conclui-se que a Carta Magna
estabeleceu a incidência da prescrição para os casos de penalidades aos agentes (servidores ou civil) que
cometeram atos ilícitos e, por outro lado, a imprescritibilidade para as ações de ressarcimento por danos ao
erário.
22. Por ser uma situação excepcional, a imprescritibilidade tem interpretação restrita, devendo ser aplicada
somente nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, como nos crimes de racismo (art.
5º, XLII); nas ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (art. 5º, XLIV); e nas ações de ressarcimento que causem prejuízo ao erário resultantes de
improbidade administrativa e ilícitos penais (art. 37, §5º). Em todos os outros casos, portanto, a
prescritibilidade da pretensão punitiva é a regra.
23. Em decorrência da sua importância para a estabilização das relações processuais, é relevante a
discussão acerca da incidência da prescrição nos processos em que a Corte de Contas impute multa aos
responsáveis pelas irregularidades praticadas, já que tais decisões terão eficácia de título executivo,
consoante o §3º do art. 71 da Constituição Federal de 1988 (CF/88).
24. Ocorre que, não há, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de
Alagoas, qualquer norma expressa que trate sobre a prescrição administrativa, fato que sempre resultou em
divergência quanto ao prazo que deve ser aplicado, seja para a incidência de prescrição da pretensão
punitiva, seja para a aplicação da prescrição intercorrente.
25. Nesse diapasão, há de se consignar que, em razão de provocação formulada pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi levado ao Plenário da Corte voto da lavra do
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, no qual o referido Relator defendia a aplicação, por analogia, das
disposições contidas na Lei Federal nº 9.873/99, ante a omissão legislativa sobre o tema, no âmbito do
TCE/AL.
26. O mencionado voto foi referendado, por maioria de votos, na sessão do dia 26 de fevereiro de 2019,
ocasião em que foi editada a Súmula TCE nº 01/2019, com a seguinte redação “O exercício da função
sancionatória pelo Tribunal de Contas se sujeita à prescrição, aplicando-se, nesses casos, por analogia, a Lei
nº 9.873, de 23 de novembro de 1999.”
27. Fixada essa premissa, revela-se imperioso fixar o termo inicial da contagem da prescrição que mais se
adéque aos processos de imputação de multa por este Tribunal de Contas em relação aos casos de
descumprimento de obrigações previstas em normativas, como a Resolução Normativa nº 002/2003 (trata
sobre o Calendário de Obrigações dos Gestores) e a Instrução Normativa nº 002/2010 (institui o Sistema
Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP).
28. Por conta da especificidade das normas desta Corte de Contas, verifica-se que o marco da prescrição
intercorrente é a data do último ato processual praticado.
29. Assim, entendemos, portanto, que deve ser aplicado o prazo da prescrição de 03 (três) anos, consoante
preconiza o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, visto que o processo foi instaurado no dia 29 de agosto de
2012, consoante memorando de fl. 02, houve a tramitação normal do feito, todavia, a partir do ofício datado
de 10 de setembro de 2012 (fls. 04), o processo ficou paralisado até o dia 17 de janeiro de 2017, ou seja,
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passados mais de 04 (quatro) anos, quando, só então, foi proferido despacho de impulso do processo,
conforme fls. 06, de modo que o reconhecimento da incidência da prescrição é medida que se impõe.
30. Destarte, com base em todo o acima exposto, DECIDO:
I. Declarar, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente no caso em apreço, com o consequente
arquivamento do Processo TCE/AL nº 12806/2013, o que faço com supedâneo nas disposições constantes
do art. 1º, da Resolução Normativa nº 03/2019, c/c o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, aplicável ao caso
por força da Sumula 01/2019 do TCE/AL.
II. Dar conhecimento a(o) Sr(a). Gloria de Fátima Cavalcante Pereira, CPF (MF) n° 208.944.304-91, na
qualidade de Gestor(a) do(a) Secretaria Municipal de Assistência Social de Roteiro, no exercício financeiro
de 2012;
III. Publicar a presente Decisão para fins de direito;
IV. Encaminhar os autos do processo ao Ministério Público de Contas para que o mesmo seja notificado
pessoalmente, consoante preconiza o artigo 2º da Resolução Normativa nº 03/2019, após a publicação da
decisão no DOE/TCE/AL.
Gabinete da Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, em Maceió, 28 de novembro de 2019.
Conselheira ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE – Relatora
PROCESSO: TC-9337/2012
UNIDADE: Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores Municipais de Barra de Santo
Antônio - BARRAPREV
RESPONSÁVEL: Aurélia Maria da Silveira Silva- exercício 2012
INTERESSADO: FUNCONTAS
ASSUNTO: Aplicação de Multa
DECISÃO SIMPLES
DESCUMPRIMENTO DO SICAP – SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA
PÚBLICA, INSTITUÍDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2010. NÃO ENVIO DA 2ª
REMESSA DO SICAP REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. EXERCÍCIO 2012.
PROCESSO QUE PERMANECEU PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PELO ARQUIVAMENTO.
I – Consoante Súmula TCE/AL nº 01, de 26 de fevereiro de 2019, aplicam-se as normas de direito
administrativo previstas na Lei nº 9.873/1999, no que concerne ao prazo prescricional da pretensão punitiva
e da pretensão executória no exercício do controle externo pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;
II – Verifica-se a prescrição intercorrente quando, após da constituição definitiva da relação jurídica
processual, o processo permanece completamente paralisado por prazo superior a 03 (três) anos, nos termos
das disposições constantes do art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999;
IV – Possibilidade de reconhecimento ex ofício da prescrição, pelo Relator, nos termos da Resolução
Normativa nº 03/2019;
V – Uma vez verificado o transcurso do lapso temporal previsto na norma, o reconhecimento da incidência
da prescrição, com o conseqüente arquivamento dos autos é medida que se impõe.
RELATÓRIO:
1. Versa o processo sobre o Memo. nº 601/2012 – FUNCONTAS (fls. 02), por meio do qual foi noticiando
o não envio fora a esta Corte da 2ª Remessa do SICAP, referentes aos meses de março e abril/2012, no
exercício/2012, do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores Municipais de Barra de
Santo Antônio - BARRAPREV, descumprindo, assim, o prazo estabelecido no SICAP – Sistema Integrado
de Controle e Auditoria Pública, instituído pela Resolução Normativa nº 002/2010.
2. Insta consignar, por oportuno, que após a instauração do presente feito, em 02/07/2012, houve
paralisação da tramitação processual de 02/07/2012 (fls. 02) a 23/02/2016 (fls. 03), quando, só então, foi
proferido despacho de impulso do processo, pelo gabinete do Relator à época.
3. Em cota de vista, o Parquet de Contas emitiu o Parecer n° 70/2019/2ªPC/PB (fls.04 do Anexo
Tc-256/2017), por meio do qual opinou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. É o Relatório, no essencial. Fundamento e decido.
FUNDAMENTAÇÃO:
5. Conforme previsão constante, tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição do Estado de
Alagoas, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar os gastos público e julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das entidades da administração direta, indireta
e fundacional pública, inclusive as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda Estadual (art. 71, inc. II, da CF e 97, inc. II, da CE).
6. Neste ponto, revela-se imperioso delimitar o âmbito de atuação do Tribunal de Contas na análise da
documentação encaminhada ao TCE/AL. As Contas de Gestão estão submetidas ao regime jurídico previsto
nos artigos 71, inc. II, c/c 75 da Constituição da República e 97, inciso II, da Constituição Estadual.
Analisando tais documentos, o Tribunal de Contas profere verdadeiro julgamento sobre as contas
apresentadas pelo gestor público. Sua tarefa consiste em analisar cada ato administrativo praticado, como a
realização de despesas, arrecadação de receitas, licitações, contratos, empenhos, liquidações, pagamentos,
dentre outros, aferindo a sua validade e efetividade, uma vez que a concreção do interesse público, na
execução dos atos de gestão, também são objeto de análise pelas Cortes de Contas.
7. Nesse sentido, importante é a lição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, a seguir colacionada:
Diferentemente do que ocorre em relação às contas anuais do presidente da República, o Tribunal de
Contas tem competência, também privativa, para julgar contas dos demais administradores e gestores em
geral.
Aqui, a única exclusão feita refere-se às contas da unidade federada ou da União como um todo,
representada pelo chefe do Poder Executivo. Mas, se este praticar atos de ordenador de despesa, descendo
do seu pedestal para assumir a condição de simples gestor, passará a responder como tal, ficando sujeito ao
julgamento nas mesmas condições do agente cuja função avocou. Do mesmo modo, são ordinariamente
julgadas as contas do Tribunal de Justiça, da Assembléia Legislativa e da Câmara Municipal.
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil – Jurisdição e Competência. 2ª ed.
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 345-346.)
8. Enquanto na apreciação das contas de governo a análise do Tribunal de Contas está adstrita aos
macroefeitos da gestão pública, no julgamento das contas de gestão, será examinado, separadamente, cada
ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e ainda os relativos às aplicações das
subvenções e às renúncias de receitas. É efetivando essa missão constitucional que a Corte de Contas
exercitará toda a sua capacidade para detectar se o gestor público praticou ato lesivo ao erário, em proveito
próprio ou de terceiro, ou qualquer outro ato a ser caracterizado como improbidade administrativa.
9. Não há mais divergência acerca da possibilidade de os Tribunais de Contas se utilizarem de sanções
administrativas, leia-se multa, nos casos em que seus jurisdicionados não cumpram o dever de prestar

contas, tudo como instrumento para a concreção das atribuições conferidas pela Constituição Federal. É o
que se vê no precedente do Supremo Tribunal Federal, a seguir colacionado:
Não é possível, efetivamente, entender que as decisões das Cortes de Contas, no exercício de sua
competência constitucional, não possuam teor de coercibilidade. Possibilidade de impor sanções, assim
como a lei disciplinar. Certo está que, na hipótese de abuso no exercício dessas atribuições por agentes da
fiscalização dos tribunais de contas, ou de desvio de poder, os sujeitos passivos das sanções impostas
possuem os meios que a ordem jurídica contém para o controle de legalidade dos atos de quem quer que
exerça parcela de autoridade ou poder, garantidos, a tanto, ampla defesa e o devido processo legal. [RE
190.985, rel. min. Néri da Silveira, j. 14-2-1996, P, DJ de 24-8-2001.]
10. Com base na teoria dos poderes implícitos, se a Constituição Federal confere aos Tribunais de Contas
determinada competência jurisdicional, implicitamente lhes confere as prerrogativas e os instrumentos
necessários para o exercício desta competência, pois, de nada valeria esta última sem que existissem os
meios para sua real efetivação.
11. Desse modo, e, diante da ideia de ampla processualidade na Administração Pública, a legislação
infraconstitucional sequer precisaria ser explícita quanto aos instrumentos hábeis à efetivação dos
provimentos de natureza cautelar ou sancionatória, visto que por se constituírem em dimensões
indissociáveis do poder “jurisdicional” do Estado, e desde que comprovada a sua necessidade, estariam
implicitamente legitimados pela Constituição Federal.
12. A legislação pertinente ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por seu turno, prescreve a
aplicação de multa aos gestores que praticarem atos com grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tal penalização ao gestor está
prevista não somente na Lei Orgânica do Tribunal de Contas (artigo 48, II), como também em seu
Regimento Interno (artigo 207, II) e na Resolução Normativa 01/2003 (artigo 3º II).
13. A multa pela não remessa, no prazo legal, de documentos à Corte de Contas, portanto, não se confunde
com os outros dois tipos de sanções tipicamente impostas no exercício de sua função fiscalizadora, no caso
a multa por irregularidade das contas e ressarcimento do dano ao erário, no entanto se consubstancia em
uma sanção ante o descumprimento de normas internas do Tribunal de Contas que operacionalizam sua
atividade fiscalizadora.
14. Quanto ao conceito desse tipo de multa, destaca-se a seguinte lição de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:
Multa, no sentido originário do latim, corresponde à pena pecuniária. É considerada, em sentido amplo,
como a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato, em virtude
do que fica na obrigação de pagar certa importância em dinheiro.
[...]
Luciano Ferraz destaca que se deve distinguir a multa-coerção da multa-sanção. Ensina que as primeiras
são aplicadas no intuito de forçar o cumprimento do ordenado, aproximando-se, na essência, das infrações
impostas de Poder Público pelo descumprimento das medidas de polícia administrativa, enquanto as
segundas possuem nítido caráter reparador de dano. Após essa precisa distinção, esclarece: ‘Contudo, podese estabelecer, no que tange à garantia do contraditório, distinção entre multas-coerção e multas-sanção. As
primeiras, por tutelarem o cumprimento de obrigações públicas, assemelhando-se às medidas de polícia,
permitem o diferimento do contraditório, vale dizer, autorizam a sua instalação depois de consumada a
coação. Já as segundas reclamam prévio contraditório para que a sanção a ser imposta seja legítima.’
(in Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 445)
(Grifos aditados)
15. Vê-se, pois, que a multa-coerção tem natureza coercitiva, tendo em vista que constitui uma maneira de
assegurar o cumprimento da obrigação pública de forma a inibir que o gestor descumpra, por reiteradas
vezes, a determinação desta Corte de Contas. Além disso, a sua imposição “sem prévia oitiva do
jurisdicionado, em virtude de descumprimento de prazo ou de obrigação pública decorrentes de lei ou ato
normativo do tribunal, não viola o contraditório e a ampla defesa” (Súmula nº 108 do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais).
16. Revela-se indene de dúvida que o controle das contas dos gestores é direito potestativo do Tribunal de
Contas, já que os jurisdicionados desta Casa apenas devem suportar os efeitos da conduta da Corte. Já a
sanção imposta diante da omissão do gestor público em enviar os documentos necessários decorre do
direito público subjetivo do Tribunal de Contas de defender seu direito-função ao controle das contas
públicas, em que pese a própria Corte de Contas realizar esta defesa, sem a necessidade de intervenção do
Poder Judiciário. Assim sendo, a prerrogativa de sancionar jurisdicionados omissos em seu dever de prestar
contas é um direito sujeito à prescrição.
17. Com efeito, a Resolução Normativa nº 002/2003, instituiu o Calendário das Obrigações dos Gestores
Públicos nas esferas dos três Poderes e Órgãos Públicos, bem como, a relação de documentos e dos prazos
exigidos por esta Egrégia Corte de Contas, com vistas ao exercício do controle externo.
18. De acordo com a Resolução Normativa em apreço, a 2ª Remessa do SICAP, referentes aos meses de
março e abril/2012, exercício/2012, deveria ter sido encaminhada ao TCE/AL até o dia 30/05/2012 (fls. 04),
todavia, tal providência não foi levada a termo pelo então gestor do órgão, razão pela qual se revela cabível
a imputação de multa ao Gestor(a) do BARRAPREV, exercício de 2012, uma vez que cabia a este o
cumprimento da obrigação em comento.
19. Para garantir a estabilidade e a segurança jurídicas nos processos judiciais e administrativos, foi
concebido o instituto da prescrição, que representa a perda de uma pretensão jurídica decorrente da
exaustão do prazo legalmente previsto para utilizá-la. Como a prescrição é resultado da inércia do titular do
direito durante certo lapso de tempo, tem como fundamentos a proteção do interesse público e a
estabilização do Direito.
20. Como o Processo representa o instrumento de atuação de todos os poderes estatais, surgiu a necessidade
de formação de um núcleo constitucional comum de processualidade, mesmo levando-se em conta as
diferenças existentes entre os Processos Administrativos e os Judiciais.
21. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) determina, no seu art. 37, §5º, que “a lei estabelecerá os prazos
de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Diante dessa norma, conclui-se que a Carta Magna
estabeleceu a incidência da prescrição para os casos de penalidades aos agentes (servidores ou civil) que
cometeram atos ilícitos e, por outro lado, a imprescritibilidade para as ações de ressarcimento por danos ao
erário.
22. Por ser uma situação excepcional, a imprescritibilidade tem interpretação restrita, devendo ser aplicada
somente nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, como nos crimes de racismo (art.
5º, XLII); nas ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (art. 5º, XLIV); e nas ações de ressarcimento que causem prejuízo ao erário resultantes de
improbidade administrativa e ilícitos penais (art. 37, §5º). Em todos os outros casos, portanto, a
prescritibilidade da pretensão punitiva é a regra.
23. Em decorrência da sua importância para a estabilização das relações processuais, é relevante a
discussão acerca da incidência da prescrição nos processos em que a Corte de Contas impute multa aos
responsáveis pelas irregularidades praticadas, já que tais decisões terão eficácia de título executivo,
consoante o §3º do art. 71 da Constituição Federal de 1988 (CF/88).
24. Ocorre que, não há, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de
Alagoas, qualquer norma expressa que trate sobre a prescrição administrativa, fato que sempre resultou em
divergência quanto ao prazo que deve ser aplicado, seja para a incidência de prescrição da pretensão
punitiva, seja para a aplicação da prescrição intercorrente.
25. Nesse diapasão, há de se consignar que, em razão de provocação formulada pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi levado ao Plenário da Corte voto da lavra do
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Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, no qual o referido Relator defendia a aplicação, por analogia, das
disposições contidas na Lei Federal nº 9.873/99, ante a omissão legislativa sobre o tema, no âmbito do
TCE/AL.
26. O mencionado voto foi referendado, por maioria de votos, na sessão do dia 26 de fevereiro de 2019,
ocasião em que foi editada a Súmula TCE nº 01/2019, com a seguinte redação “O exercício da função
sancionatória pelo Tribunal de Contas se sujeita à prescrição, aplicando-se, nesses casos, por analogia, a Lei
nº 9.873, de 23 de novembro de 1999.”
27. Fixada essa premissa, revela-se imperioso fixar o termo inicial da contagem da prescrição que mais se
adéque aos processos de imputação de multa por este Tribunal de Contas em relação aos casos de
descumprimento de obrigações previstas em normativas, como a Resolução Normativa nº 002/2003 (trata
sobre o Calendário de Obrigações dos Gestores) e a Instrução Normativa nº 002/2010 (institui o Sistema
Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP).
28. Por conta da especificidade das normas desta Corte de Contas, verifica-se que o marco da prescrição
intercorrente é a data do último ato processual praticado.
29. Assim, entendemos, portanto, que deve ser aplicado o prazo da prescrição de 03 (três) anos, consoante
preconiza o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, visto que o processo foi instaurado no dia 02 de julho de
2012, consoante memorando de fl. 02, ficando paralisado até 23 de fevereiro de 2016 (fls. 03), quando se
iniciou a tramitação do feito, ou seja, mais de 03 (três) anos depois, de modo que o reconhecimento da
incidência da prescrição é medida que se impõe.
30. Destarte, com base em todo o acima exposto, DECIDO:

TC-8674/2012-FUNCONTAS-TC/AL

I. Declarar, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente no caso em apreço, com o consequente
arquivamento do Processo TCE/AL nº 9337/2012, o que faço com supedâneo nas disposições constantes do
art. 1º, da Resolução Normativa nº 03/2019, c/c o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, aplicável ao caso por
força da Sumula 01/2019 do TCE/AL.
II. Dar conhecimento a(o) Sr(a) Aurélia Maria da Silveira Silva, na qualidade de Gestor(a) do(a)
BARRAPREV, no exercício financeiro de 2012;
III. Publicar a presente Decisão para fins de direito;
IV. Encaminhar os autos do processo ao Ministério Público de Contas para que o mesmo seja notificado
pessoalmente, consoante preconiza o artigo 2º da Resolução Normativa nº 03/2019, após a publicação da
decisão no DOE/TCE/AL.

TC-12388/2019-MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

Gabinete da Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, em Maceió, 28 de novembro de 2019.

TC-10628/2006-FUNCONTAS-TC/AL
TC-14435/2010-FUNCONTAS-TC/AL
TC-16181/2013-FUNCONTAS-TC/AL
Sigam os autos ao Setor FUNCONTAS para arquivamento em pasta própria, conforme orientação da Douta
Procuradoria Jurídica desta Corte de Contas, despacho retro.

TC-13105/2019-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
TC-13107/2019-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Encaminhem-se os autos ao Gabinete da Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros,
Relatora do Grupo IX, biênio 2019/2020.

Juntadas ao processo vias das Portarias números 794 a 796/2019.
À Diretoria Financeira para providências.

TC-13002/2019-DFAFOM
Juntadas ao processo vias das Portarias números 801 a 816/2019.
À Diretoria Financeira para providências.

Conselheira ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE – Relatora
TC-13159/2019-DFASEMF
Juntadas ao processo vias das Portarias números 817, 819, 820 e 821/2019.
Ivanildo Luiz dos Santos
Responsável pela Resenha

À Diretoria Financeira para providências.

TC-13158/2019-DFASEMF
Juntadas ao processo vias das Portarias números 818, 822, 823, 824 e 825/2019.
À Diretoria Financeira para providências.
O DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS, FRANKLIN ADRIANO CARDOSO DE BARROS, DESPACHOU OS SEGUINTES
PROCESSOS:

TC-07909/2005-MARIA BETÂNIA SARMENTO DA SILVA
TC-09827/2007-MARIA ANDRÉIA DOS SANTOS

29/11/2019.
TC-11105/2017-FUNCONTAS-TC/AL
TC-3182/2010-FUNCONTAS-TC/AL
TC-8688/2013-FUNCONTAS-TC/AL
TC-7972/2015-FUNCONTAS-TC/AL
TC-19078/2012-FUNCONTAS-TC/AL
TC-8883/2015-FUNCONTAS-TC/AL
TC-16230/2013-FUNCONTAS-TC/AL
TC-14452/2010-FUNCONTAS-TC/AL
TC-7969/2015-FUNCONTAS-TC/AL
TC-884/2017-FUNCONTAS-TC/AL
Considerando o descumprimento das normas legais vigentes, conforme disposto no parecer da Procuradoria
Jurídica, de ordem do Senhor Presidente, proceda-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado
para o exercício do seu mister, nos termos do art. 152, I, da Constituição do Estadual.

TC-10169/2013-ADERBAL MARIANO DA SILVA
TC-08227/2015-KATE ROBERTA VICENTE DA SILVA
TC-01487/2016-JOSÉ CARLOS JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE
TC-02658/2016-FRANCISCO DE SALES RODRIGUES
TC-02799/2016-JESIMIEL ARCANJO DOS SANTOS
TC-02859/2016-MARIA ZELMA DE OLIVEIRA
TC-05795/2016-EVALDO CAETANO DE AZEVEDO
TC-12576-2016-JOSEFA DE MATOS CAVALCANTE NUNES
TC-08758/2019-CARMEM LÚCIA GUEDES DOS SANTOS
TC-08778/2019-BERENICE DOS SANTOS COSTA
TC-0919/2016-UBIRATAN PIRES DE OLIVEIRA
Juntada ao processo cópia da Decisão do Plenário.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para as providências complementares.

À Seção de Protocolo para as providências.
02/12/2019
TC-16231/2013-FUNCONTAS-TC/AL
TC-3753/2014-FUNCONTAS-TC/AL
TC-6399/2011-FUNCONTAS-TC/AL

TC-11734/2019 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Juntada uma via do Ofício nº 1188/2019-DGP.
Vão os autos à DIMOP.

TC-6039/2006-FUNCONTAS-TC/AL
TC-10616/2006-FUNCONTAS-TC/AL
TC-5600/2011-FUNCONTAS-TC/AL

TC-12083/2019 – SOSEL SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Encaminhem à Diretoria Geral para coleta de assinatura do Termo de Ajuste de Contas. Voltando.

TC-2263/2013-FUNCONTAS-TC/AL
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TC-13163/2019 – GABINETE DA DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

EMENTA

Encaminhem à Procuradoria Jurídica para manifestação.

ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA.
MANIFESTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE

TC-18101/2013 – FUNCONTAS

DILIGÊNCIA.

TC-782/2017 – FUNCONTAS
TC-16845/2012 – FUNCONTAS
Nathálya Ataíde Fernandes

TC-952/2017 – FUNCONTAS

Assessora da 3ª Procuradoria de Contas

TC-13574/2015 – FUNCONTAS

Responsável pela Resenha

TC-12111/2015 - FUNCONTAS
Considerando o descumprimento das normas legais vigentes, conforme disposto no parecer da Procuradoria
Jurídica, de ordem do Senhor Presidente, proceda-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado
para o exercício do seu mister, nos termos do art. 152, I, da Constituição do Estadual.
À Seção de Protocolo para as providências.
FRANKLIN ADRIANO CARDOSO DE BARROS
Diretor de Gabinete da Presidência

Analice de Moura Pinto
Responsável pela Resenha

De ordem da Procuradora de Contas Stella de Barros Lima Méro Cavalcante, em substituição da 6ª
Procuradoria de Contas, faço publicar o seguinte despacho:

DESPACHO n.1228/2019/6ª PC/
Processo TC: 15031/2016
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARCILIO LIMA DE BARROS
Classe: REG.

O Procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, em substituição na 6ª Procuradoria de Contas, proferiu os
seguintes atos e despachos:

PARECER Nº 3088/2019/6ªPC/RA
Processo TCE/AL n. 7577/2015

Verifica-se nos autos PARECER subscrito pela Procuradora Stella de Barros Lima Méro Cavalcante, nestes
termos: “PARECER (Portaria 5ª PC nº 001/2019, DOE/TCE/AL de 07/08/2019) Classe: REG. Vistos.
Considerando a adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o
Ministério Público de Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75,
CR), nos termos da manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação.
Remetam-se os autos à Relatoria, de ordem. É o parecer”.
Destarte, de ordem da referida Procuradora, nos termos do Parecer retro, no qual manifestouse pelo registro
do ato submetido a exame, bem como em atenção ao disposto na Portaria 5ª PC nº 001/2019
(DOE/TCE/AL de 07.08.2019), faço a remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).

Interessado: José Antonio da Silva Filho
Assunto: Aposentadoria por invalidez
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas.

Maceió, 02 de dezembro de 2019.

EMENTA
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUSÊNCIA DA LEI MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PELA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.

PARECER N. 3072/2019/6ªPC/RA
Processo TCE/AL n. 12774/2013
Interessado(a): Arnaldo Barbosa Silva

STELLA DE BARROS LIMA MÉRO CAVALCANTE
Procuradora do Ministério Público de Contas
Em substituição na 6ª Procuradoria de Contas

Thiago Orlando Barbosa de Barros
Mat. 78.142-8
Responsável pela resenha

Assunto: Aposentadoria.
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas.
Classe: REG
EMENTA
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA.
MANIFESTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.

O DIRETOR ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS, BRUNO JOSÉ BRAGA MOTA GOMES, ASSINOU O SEGUINTE
ATO:
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS
PROCESSO Nº 5.327/2019 – COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

PARECER N. 3073/2019/6ªPC/RA
Processo TCE/AL n. 12617/2013
Interessado(a): Maria Selsa Farias Santos
Assunto: Aposentadoria.
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas.
Classe: REG

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão estadual de controle externo, inscrito no
CNPJ/MF sob nº 12.395.125/0001-47, situado na Av. Fernandes Lima, nº 1047, Farol, Maceió/AL, CEP
57.055-903, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, no uso de suas atribuições legais, torna
público, para o conhecimento dos interessados que realizará a COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS –
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa(s) especializada(s) no serviço de
arquivo e digitalização de documentos, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência
do Processo Administrativo TC nº 5.327/2019.
As empresas interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preços deverão encaminhar e-mail
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para cotacao.adm@tce.al.gov.br, na qual haverá disponibilidade do supracitado Termo de Referência com
todas as especificações dos serviços pertinentes à elaboração da proposta orçamentária.
O prazo de recebimento findará após 3 (três) dias úteis contados da data desta publicação.

Órgão Ministerial: 4ª Procuradoria de Contas.
Classe: DEN
EMENTA
REPRESENTAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA PROSSEGUIMENTO

Luciana Calheiros
Responsável pela Resenha

Fernanda Freire Alves
Responsável pela resenha

O DIRETOR ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS, BRUNO JOSÉ BRAGA MOTA GOMES, ASSINOU O SEGUINTE
ATO:
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS
PROCESSO Nº 5.462/2019 – COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

.

PARECER n.3099/2019/6ª PC/EP
Processo TC: 5709/2011
Assunto: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE AO TCE/AL
Interessado: FUNCONTAS-TC/AL
Órgão Ministerial: 6ª PROCURADORIA DE CONTAS
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO. RN Nº 003/2019. CIÊNCIA E RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL.

Luciana Calheiros
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão estadual de controle externo, inscrito no
CNPJ/MF sob nº 12.395.125/0001-47, situado na Av. Fernandes Lima, nº 1047, Farol, Maceió/AL, CEP
57.055-903, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, no uso de suas atribuições legais, torna
público, para o conhecimento dos interessados que realizará a COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS –
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa(s) especializada(s) manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos médico e odontológico, de acordo com as especificações descritas
no Termo de Referência do Processo Administrativo TC nº 5.462/2019.
As empresas interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preços deverão encaminhar e-mail
para cotacao.adm@tce.al.gov.br, na qual haverá disponibilidade do supracitado Termo de Referência com
todas as especificações dos serviços pertinentes à elaboração da proposta orçamentária.
O prazo de recebimento findará após 3 (três) dias úteis contados da data desta publicação.

Responsável pela Resenha

Processo(s) despachado(s) em 29/11/2019
Processo TC: 12803/2019
Interessado: PIMENTEL ENGENHARIA LTDA.
Assunto: JUSTIFICATIVA/DEFESA/MANIFESTAÇÃO
De ordem. Considerando o noticiado às fls. 02-147, encaminhem-se os presentes autos ao Ministério
Público de Contas, notadamente em atenção ao disposto no art. 192 da Resolução Normativa n. 003/2001
(RITCE/AL).
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Fernanda Freire Alves
Responsável pela resenha.

Processo(s) despachado(s) em 29/11/2019

.

PARECER N. 3119/2019/4ªPC/EP
Processo TCE/AL n. 12267/2019
Interessado: Império Tur Locações & Serviços Eireli
Jurisdicionado: Prefeitura de Piranhas Assunto: Representação

Processo TC: 1612/2014
Interessado: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA DE TEOTÔNIO
VILELA
Assunto: BALANÇO/BALANCETE
Trata-se da Prestação de Contas do Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de
Teotônio Vilela referente no exercício de 2013, Sr. João Gomes Martins. Diante da devolução, pelos
Correios, do Ofício nº 025/2019-GCSSRM de 05/11/2019, que notificava o Responsável para que
apresentasse defesa/justificativa sobre as irregularidades e inconsistências apontadas no Relatório
AFO/DFASEMF nº 23/14, DETERMINO, em atenção ao disposto no art. 25, III da Lei nº 5.604/94
(LOTCE/AL) c/c artigo 200, IV da Resolução nº 003/2001(RITCE/AL), que se proceda à citação do
Responsável por meio de edital.
Remeta-se à: DIRETORIA GERAL

10

