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Num segundo memento, trataremos nesta mesma peca, guanto a necessaria instauracao 
de processo especifico e seus prazos, para fins de desenvolvimento e conclusao das TCE's, 

em tramites neste Peder Executive. Ressalta-se que, diante da inexistencia de regulamentacao 

Inicialmente registra-se que parte da presente demanda se originou de questionamento, 

extremamente relevante, aviado pela Ilustre Assessora Juridica Sra. Gislanny Rosa Soares, 

notadamente no tocante a forma de efetivamente chamar aos autos as pessoas fisicas e ou 
juridicas, testemunhas, possiveis responsaveis e outros, em sede de Tomada de Contas Especial. 

1. ORIGEM DA DEMANDA 

Cumprimentando Vossas Senhorias, e a par de efetivamente contribuir para o salutar 

desenvolvimento quanto ao iter das Tomadas de Contas Especiais no ambito deste Poder 
Executivo, e visando sobremaneira privilegiar a ampla defesa e o contradit6rio, bem como o 

devido processo legal, neste especifico, quanto a instauracao e evolucao da Tomada de Contas 
Especial, em sede de fase intema, expede-se a presente Nota Tecnica, nos moldes determinados 

no anexo V do Manual de Auditoria deste Peder Executive, Decreto Municipal n. 5.693/2017. 

Interessados: Ilmo. Sr. Secretario de Administracao: Sebastian Marcelo Veiga, Presidentes 

das Comissoes de Tomada de Contas Especial e Ilmos. Assessores Juridicos: Sra. Gislanny 
Rosa Soares e Sr. Daniel Almeida Dos Santos 

Assunto: Tomada de Contas Especial 

Processo Administrativo: 18.673/2018 

Anchieta/ES, 19 de maio de 2021. 
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O Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, com fulcro em sua Lei Organica, 

norma estadual complementar n. 621/2012, em seu art. 1 °, IV, c/c § 5° do art. 83, detenninou 

que, literis: 

Ill - julgar as contas dos administradores e demais responsaveis por dinheiros, 
hens e valores publicos da adrnlnistracao direta e indireta, incluidas as fundacces 
e sociedades instiruldas e mantidas pelo Poderes Publicos Estadual e Municipal e as 
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejulzo ao erario, exceto as previstas nos arts. 29, § 2°, e 56, XI e XX.V. 
(g.n.) 

( ... ) 

Art. 71.0 controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Camara 
Municipal, sera exercido com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado ao gual 
compete: 

Por seu tumo, a Constituicao do Estado do Espirito Santo, assegurou que: 

JV - apoiar o controle externo no exercicio de sua missiio institucional. (g.n.) 

( ... ) 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

seguinte: 

,··) 
A Constituicao da Republica Federativa do Brasil, em seu Art. 74, IV, estabeleceu o 

2. FUNDAMENTA<;AO 

especffica quanto a tais procedimentos intemos, as Notas Tecnicas exaradas por esta 

Controladoria Geral, deverao ser os parametros a serem seguidos, objetivando conduzir 

tais processos em conformidade com os direitos administrativos e constitucionais. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIO DE ANCHIETA 
CNPJ NQ 27.142.694/00 01-58 

11 
PREFEITURA OE 

ANCHIETA 
CONTROLADORIA GERAL 



CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIO DE ANCHIETA 
Rodovia Ediva! Jose Petri, Km 21,5, ng 1620, Vila Residencial Samarco -Anchieta/ES 
CEP: 29230-000 Tel. (28) 3536-2915 E-mail: controladoria@anchieta.es.gov.br 

V -concessao irregular de quaisquer beneficios fiscais ou de renuncia de receitas de 
que resulte dano ao erario. (g.n.) 

IV -pratica de ato ilegal, ilegitimo ou antieconomico de que resulte dano ao erario; 

III - ocorrencia de extravio, perda, subtracao ou deterioracao culposa ou dolosa de 
valores e bens; 

II -ocorrencia de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou 
valores publicos; 

I -omissao no dever de prestar contas ou a nae comprovacao da correta aplicacao de 
recursos repassados mediante convenio, contrato de repasse, ou instrumento 
congenere; 

Art. IO Tomada de contas especial e um processo instaurado pela autoridade 
administrativa competente, de oficio, depois de esgotadas as medidas 
administrativas intern.as, ou por determinacao do Tribunal, com o objetivo de 
apurar os fatos, identificar os responsaveis, quantificar o dano e obter o 
respectivo ressarcimento, quando caracterizado pelo menos um dos fatos descritos 
adiante: 

Visando dar cumprimento ao disposto no §5° do Art. 83, acima, o Tribunal de Contas 

do Estado do Espirito Santo, aprovou a Instrucao Normativa n. 32/2014, que dispoe sobre 

instauracao, organizacao e encaminhamento de processos de Tomada de Contas Especial aquela 

Corte de Contas Estadual, consoante se ve do caput, do Art. 1 °, abaixo transcrito: 

§ 5° A tomada de contas especial sera regulamentada em ato normativo do 
Tribunal de Contas. (g.n.) 

Art. 83. Omissis. 

IV - julgar as contas dos administradores e demais responsaveis por dinheiros, bens e 
valores publicos da administracao direta e indireta do Estado e dos Municipios, 
incluidas as fundacoes e as sociedades por eles instituidas ou mantidas, bem como as 
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte dano ao erario; 

( ... ) 

Art. IO Ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, orgao de controle 
externo do Estado e dos Municipios, nos termos da Constituicao Federal e 
Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete: 
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As disposicoes e orientacoes contidas neste MAI sao aplicaveis as auditorias de 
conformidade. Aplica-se, tambem, no gue couber e naquilo que nao conflitar com 
os atos normativos especificos, aos outros tipos de auditoria e aos demais 
instrumentos de fiscalizacao. 

( ... ) 1.9. Aplicacao 

E destinado a alertar o dirigente da area auditada, no decorrer do processo de 
auditoria, sobre a possibilidade de ocorrencia causadora de prejuizo ao erario, de 
situacao potencialmente irregular ou erros formais e gue podem ser sanados de 
imediato. 

Documento gue contem manifestacao sobre assuntos juridicos ou tecnicos da 
Auditoria acerca de guestoes pontuais. 

16.2.1 Nota Tecnica 

Por derradeiro, a fun de efetivamente motivar a presente Nota Tecnica, a Controladoria 

Geral diante do principio da autotutela administrativa, da Sumula 473 do Supremo Tribunal 

Federal, e uma vez verificado que alguns procedimentos internos refogem ao cumprin1ento da 

melhor tecnica, ou seja, observada a possibilidade de situacao potencialmente irregular ou 

diante de erros formais e que podem ser sanados, nos moldes do item especifico do Manual de 

Auditoria Interna deste Poder Executive, Decreto Municipal n. 5.693/2017, que determinou: 

XXIV - alertar, formalmente, a autoridade administrativa competente para que 
requeira imediatamente a instauracao de procedimento de Tomada de Contas 
especial nas ai;oes destinadas a apurar responsabilidades por atos de 
improbidade administrativa, ou analogos a estes, nos moldes dos artigos 9.0, 10 e 
11 da lei 8.429/1992, sob pena de incorrer em responsabilidade solidaria; (g.n.) 

( ... ) 

II - apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional; 

( ... ) 

Art. 6° Sao responsabilidades da Controladoria Geraldo Municipio de Anchieta 
as referidas nos artigos 3° e 5.0 desta Lei, art. 74 da Constituicao da Republica, art. 76 
da Constituicao Estadual, bem corno tambern as seguintes: 

lsto posto, compete a Controladoria Geral, dentre outros, nos moldes da Lei Municipal 

n. 838/2013, apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional, na forma do 

inciso II, do Art. 6°, da norma municipal, abaixo colacionada: 

,·· 

CONTROLADORIA GERAL 

PREFEITURA DE 

ANCHIETA 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIO DE ANCHIETA 
CNPJ NQ 27.142.694/00 01-58 



CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIO DE ANCHIETA 
Rodovia Ediva) Jose Petri, Km 21,5, nQ 1620, Vila Residencial Samarco -Anchieta/ES 
CEP: 29230-000 Tel. (28) 3536-2915 E-mail: controladoria@anchieta.es.gov.br 

Oportuno ressaltar que em seu conceito dinamico, Tomada de Contas Especial e, na fase 

intema, um processo, instaurado em carater excepcional, que visa determinar a regularidade na 

guarda e aplicacao de recursos publicos e, diante da irregularidade, na fase extema, um processo 

Em sede de fase intema, de Tomada de Contas Especial, a notificacao se apresenta 

enquanto cornunicacao extrajudicial eficaz, pr6prio ao procedimento administrativo. 
Ferramenta usada para notificar uma pessoa sabre um pedido, para fazer um comunicado ou 

para tentar solucionar um conflito, sem a necessidade, primeira de ajuizar uma acao na Justica, 

de sopesar ainda que Notificacao e sinonimo de Intimacao, desta forma sempre que as 

Comissoes estiverem diante de sujeitos (pessoas fisicas e ou juridicas) que atuarao no processo, 
desde gue nao figurem na condic;ao de possivel responsaveis, dispensara a estes, o 

tratamento de Notificados (as), para fins de comunica(;ao, com fito de chama-los aos autos. 

Revela-se desta forma imprescindivel a realizacao de tais atos, diante de sua 
essencialidade. Afinal, o direito de informacao tern por escopo o efetivo conhecimento acerca 

dos atos e termos dos processos, viabilizando dessa forma, a participacao dos interessados de 
modo a exercerem seu direito de manifestacao, garantido sejam praticados os atos oralmente 

ou via peticao, e diante da necessaria busca pelo cumprimento do devido processo legal. Em 

Resumo temos dois: a citacao ea intimacao. Em nosso caso especifico, penso ser mais aplicavel 
a citacao ea notificacao, explico: 

Quanta ao merito, importa o registro de que as comunicacoes dos atos processuais sao de 
suma importancia, uma vez que, corolario dos principios da publicidade, devido processo legal, 
ampla defesa e do contradit6rio. 

3. ENTENDIMENTO DA AUDITORIA INTERNA (CONTROLADORIA 
GERAL). 

Visam determinar o grau de confianca do sistema de controle interno, 
estabelecido no ambito da Prefeitura de Anchieta, verificando o seu adeguado 
funcionamento; (g.n.) 

( ... ) 8.3.1 Testes de observancia (controle) 
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I JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tomada de Contas Especial. 7' ed. Belo l-lorizonte: F6rum, 2017. p. 50. 

O recorrente, em sintese, alegou nulidade da tomada de contas especial por 
ocorrencia de cerceamento de defesa, vez que os gestores nao foram notificados 
para apresentarem suas contrarrazoes, desobedecendo os ditames da Constituicao 

2. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RECORRENTE: 2.1. DA 
PRELIMINAR DE NULIDADE DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 
REJEJ<;AO -FASE INTERN A DO PROCESSO -AUSENCIA DE LTTIGIO: 

Nessa linha de inteleccao, e em prestigio aos principios constitucionais e administrativos 

do devido processo legal, da ampla defesa e contradit6rio, da eficiencia e celeridade 

processuais, entende-se que a comunicacao via Citacao aos possiveis responsaveis, apresenta- 

se como melhor tecnica, Mesmo nao sendo devida em sede interna, entendemos pelo seu 

uso para fins de se evitar quaisquer prejuizos aos envolvidos, nossa assertiva tern por 

fundamento o entendimento vertido pelo Plenario do egregio Tribunal de Contas do Estado do 

Espirito Santo que em enfrentamento da materia, via Acordao 724/2020, em sede de Recurso 

de Reconsideracao, ementou: 

Ademais tem-se por cedico, que ao considerado possivel responsavel, caso assim nao se 

faca, infere-se que varies atrasos dai decorrerao, diante de alegacao de despreparo, ausencia de 

constituicao de patrono, acesso integral aos autos nao solicitado por desconhecimento de sua 

condicao no feito, manifestacao escrita e outros que tern culminado na indesejada morosidade, 

e ao final no descurnprimento de prazos. 

Art. 14 0 processo de tomada de contas especial deve ser encaminhada ao Tribunal 
no prazo de ate 90 (noventa) dias, contados a partir do ato de sua instauracao. 
(g.n) 

No tocante aos possiveis responsaveis, deverao ser chamados aos autos via Citacao. 

Imperiosa tal providencia, vez que a pr6pria Comissao de TCE, tambem esta adstrita ao 

cumprimento de prazos estabelecidos pelo proprio Tribunal de Contas do ES, e o que se 

extrai do disposto no art. 14 da INTC n. 32/2014, verbis: 

para julgamento da responsabilidade dos agentes politicos1, no mesmo sentido a diccao dos 

artigos 84 a 90 da Lei Organica da egregia Corte de Contas Estadual. 
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Nao ha prejuizo ao exercicio do contradit6rio e da ampla defesa 
razao do nao chamamento do responsavel aos autos na fase interna 
da tomada de contas especial, pois nessa etapa, em gue se coletam 
evidencias para fins de apuracao dos fatos e das responsabilidades, 
nao ha uma relacao processual constituida. A garantia ao direito de 
defesa ocorre na fase externa, com a citacao valida do responsavel. 

Enunciado. 

Relator BRUNO DANT AS 

Acordao 4938/2016-Primeira Camara 

A ausencia de contradit6rio e ampla defesa na fase interna da 
tomada de contas especial nao viola o devido processo legal, sendo 
este respeitado guando, na fase externa, ha oportunidade de defesa 
ap6s a citacao valida dos responsaveis. 

Enunciado: 

Relator BENJAMIM ZYMLER 

Acordao 2875/2014-Plenario 

( ... ] A Tomada de Contas Especial e dividida em duas fases: uma interna 
e outra externa. A fase intema e um procedimento preliminar e 
investigat6rio que visa verificar a regularidade na guarda e aplicacao dos 
recursos publicos, assemelhando-se ao inqueritopolicial. Nesta fase ainda nao 
ha lide OU litigio; nao ha partes antag6nicas e; nao ha formacao do processo 
propriamente dito. Como a relacao processual nao foi constitufda, nao ha 
obrigatoriedade de citacao notificacao das partes, nao bavendo nulidade pela 
ausencia destes atos. A fase externa inicia-se com a autuacao do processo 
junto ao Tribunal de Contas, objetivando o julgamento das contas e da 
conduta dos agentes na aplicacao dos recursos publicos. E nesta fase que a 
relacao processual e constituida. Nesta fase havera o julgamento da 
regularidade ou irregularidade das contas, com a manifestacao da parte 
interessada ea imputacao de responsabilidade do debito, Na fase externa 
subsiste a obrigacao da citacao, quando sera oportunizado a parte discutir 
e produzir prova infirmando a conclusao do procedimento de controle 
inicial, pois a acusacao no seu aspecto formal e a formaclio da relacao 
processual somente existe na fase externa. Neste sentido, citamos a li~ao de 
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: 

Antes de ser remetida a Corte de Contas, isto e, enquanto se desenvolve 
a fase intema, nao prescinde, a rigor, do acatamento do principio do 
contradit6rio. A ampla defesa devera ser sempre assegurada pelos 
Tribunais de Contas, sob pena de nulidade do processo. 

Da mesma forma, citamos os seguintes acordaos do TCU: 

Federal no que tange ao "devido processo legal ea ampla defesa", conforme ja o fez 
no processo TC 5680/2015. ( ... ) A subscritora da Instrucao Tecnica de Recursos - 
ITR, embasando-se na doutrina especializada e em julgados do Tribunal de 
Contas da Uniao -TCU e do Supremo Tribunal Federal -STF, bem como na 
analise processual, opinou pelo nao acolhimento das razoes recursais, contra 
argumentando, em sintese, verbis: 
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Ainda, corroborando a aludida tese, cito o MS n° 27.472/DF-AgR, de relatoria do 
Ministro Edson Fachin, DJe de 22/2/17. 

Em seus fundarnentos foram citados outros precedentes daquela Suprema Corte, a 
qua! transcrevemos: 

Reforcando a fundamentacao, trago a baila, os termos esposados pelo Ministro 
Gil mar Mendes ao tratar da tematica no decisum exarado no MS 11° 32.945/DF, 
DJe de 13/11/17. Vide: 
"Ressalte-se que, nao obstante se entender que os processos de Tomada de 
Contas Especiais pelo Tribunal de Contas da Uniao possuem uma fase 
interna e uma fase externa, destinadas, respectivamente, a avaliar 
determinada irregularidade na aplicacao de recursos publicos pela 
Administracao e a instauracao de um processo para julgamento dos agentes 
envolvidos nas condutas ilegais constatadas, esta Corte tern mitigado a 
exigencia de contradit6rio na primeira fase mencionada. Esse 
entendimento decorre da ausencia nesse momenta processual, de instauracao 
de uma lide entre partes, ( ... ) nos terrnos em que assentado pelo Ministro Marco 
Aurelio, no julgamento do MS 32.540, Primeira Turma, Dje 25.4.2016: 

'Extrai-se da peca primeira que a causa de pedir esta ligada a 
circunstancia de a Corte de Contas nao haver convocado o impetrante 
para integrar o processo referente a auditoria. 0 contradit6rio, 
consoante dispoe o inciso L V do artigo 5° da Constituicao Federal, 
pressupoe a existencia de litigantes ou acusados, o que. a toda 
evidencia, nao ocorre quando o Tribunal de Contas da Uniao atua no 
campo da fiscalizacao, relativamente a gestao administrativa da Camara 
dos Deputados, detenninando providencias que ]hes pareceram 
pertinentes, a partir do principio da legalidade estrita. ' 

No mesmo sentido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que a 
Segunda Turma, por unanimidade, negou o Agravo Regimental interposto face 
a negativa do Mandato de Seguranca 34296, onde o impetrante argumentava que 
as negativas do pedido de vista dos autos das denuncias do TCU violariam o 
postulado da ampla defesa e do contradit6rio, alern de sustentar a incompetencia 
daquele 6rgao de controle para apreciar supostas irregularidades do sistema S. 
Naquela decisao, o Relator, Ministro Dias Toffoli, confirmou o entendimento exposto 
no Mandato de Seguranca, concluindo: 

Portanto, o estabelecimento do contradit6rio/devido processo legal na fase 
interna do processo administrativo de tomada de contas especial nao e 
obrigat6rio, pois ha mero ato investigat6rio, sem forrnalizaeao de culpa. 
Dada a inexistencia de partes e antagonismos de interesse nessa fase, .!!. 
ausencia de citacao ou de oportunidade de contradicao dos documentos 
juntados nao enseja nulidade. 

Acordao 7006/2012-Segunda Camara 

Relator ANA ARRAES 
Enunciado. 
A ausencia de notificacao pela concedente na fase interna da 
tomada de contas especial nao representa cerceamento de defesa 
apta a influenciar o andamento regular do processo. A partir do 
momenta em que se realiza a citacao valida, na fase extema da TCE, 
ficam sanados eventuais problemas ocorridos na fase anterior. 
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( ... ) (g.n.) 

Art. 2° Ocorrendo uma das hip6teses previstas no artigo 1 °, a autoridade competente 
devera providenciar, antes da instauracao da tomada de contas especial, a irnediata 
adocao das medidas administrativas necessarias para a caracterizacao ou elisao do 
dano, observados os principios constitucionais e administrativos, no 
prazo de ate 120 (cento e vinte) dias a contar: 

Ademais, cumpre observarmos o disposto no Art.2°, caput, da INTC n. 32/2014, abaixo 
transcrito: 

Inobstante, ter sempre reforcado este Controlador Geral, que o Egregio Tribunal de 

Contas e verdadeiro farol a iluminar os caminhos a serem trilhados por esta Unidade Central de 

Controle Intemo, de fato, diante do elevado numero de Tomada de Contas Especiais levadas a 

efeito, no ambito deste Poder Executivo, a pratica nos conduz a enfrentarmos situacoes que 
reclamam sejam aperfeicoadas. 

Assim, mesmo que houvesse a obrigatoriedade de citacao ou notificacao 
dos responsaveis na fase interna da Tomada de Contas Especial - TCE, 
esta foi devidamente compensada pela cita£ao por parte do Tribunal de 
Contas na fase externa. (g.n.) 

Examinando o feito quanto a este ponto, verifico que assiste total razao a 
area tecnica e ao douto representante do Parquet Especial, pois, conforme 
bem demonstrado, na fase interna do processo de tomada de contas 
especial nao ha lide ou litigio, nao havendo obrigacao de citacao ou de 
notifica£aO das partes, nao havendo, portanto, nulidade processual pela 
ausencia de tais formalidades. ( ... ) 

O mesmo reconhece a regularidade da citacao e de se ter oportunizado o 
exercfcio do contraditorio e amp la defesa na fase externa da Tomada de Contas 
Especial (processo TC 5680/2015. ( ... ) 

Em exame aos autos do Processo TC 5680/2015 (fase externa da Tomada de 
Contas), observa-se que o Sr. Jose Luiz Grisotto Ribeiro foi devidamente 
citado (fis. 72), manifestando-se nos autos (fis. 106 a 127), efetivamente 
exercendo o seu direito de contradit6rio e ampla defesa. 

Nota-se gue toda a jurisprudencia citada pelo recorrente para sustentar 
pedido de anulacao, refere-se a ausencia de citacao e contraditorio na fase 
externa do processo Tomada de Contas, portanto, nao aplicavel a situacao 
apresentada nos autos. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

CONTROLADORIA GERALDO MUNICiPIO DE ANCHIETA 
CNPJ N2 27.142.694/00 01-58 

ii 
PREFEITURA DE 

ANCHIETA 
CONTROLAOORIA GERAL 



CONTROLADORIA GERALDO MU NICI PIO DE AN CHI ETA 
Rodovia Edival Jose Petri, Km 21,5, n2 1620, Vila Residencial Samarco - Anchieta/ES 
CEP: 29230-000 Tel. (28) 3536-2915 E-mail: controladoria@anchieta.es.gov.br 

Processo TC n. 06378/2018-1, Decisao Monocratica 01495/2018-2 

CONSTDERANDO os argumentos trazidos pela Presidente da Cornissao de 
Tomada de Contas Especial Sra. :XXX:XXXX:X, instaurados no Municipio de 
Anchieta, no sentido de prorrogar o prazo para entrega do relat6rio da conclusao 
dos trabalhos, em vista de ter a Comissao sofrido atraso em suas atividades ( ... ) 
DECIDO pela expedicao de NOTIFICA<;AO a Sra. :XXX:XXXX:X, acerca da 
concessao de prorrogacao de prazo pelo perfodo de 90 (noventa) dias improrrogaveis, 
contados do final do prazo inicial de 90 (noventa dias), confonne solicitacao contida 
no Evento den° 06-Pe9a Complementar, do Processo TC n°.5858/2020. 

CONTROLE EXTERNO-TOMADA DE CONTAS ESPEClAL-DlLA<;::AO DE 

PRAZO -DEFERIR-NOTIFICAR 

DEClSAO MONOCRATICA PRELIMlNAR 

Processo TC n. 5858/2020-7, Decisao Monocratica 0145/2021-4 

Trata-se de comunicacao de instauracao de Tomada de Contas Especial, por meio do 
OF/GAB n° 52/2018, subscrito pelo Carlos Waldir Mulinari de Souza-Prefeito 
Municipal de Anchieta em exercicio ( ... ). Vieram aos autos requerimento assinado 
pelo Prefeito, Peticao Intercorrente 1407/2018-9 protocolizada nesta Corte de Contas 
em 27/08/2018l(pe9a 24), solicitando dilacao do prazo concedido para a 
apresentacao da conclusao da Tomada de Contas Especial instaurada, relatando 
dificuldades encontradas pela Comissao de Tomada de Contas Especial( ... ). Faco 
notar que, por ja ter sido concedida prorrogacao anterior, em estrita obediencia 
ao art. 14, da Instrueao Normativa n° 032/2014, deve ser destacado gue essa sera 
a derradeira prorrogacao. ( ... ) 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA -PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANCHIETA- NOTIFICA<;::AO- 45 (QUARENTA E CINCO) 
DIAS-CIENCIA AO CONTROLE INTERNO DO MUNICJPIO. 

Processo TC n. 2756/2018-8, Decisao Monocratica 01447/2018-3 

De fato, apesar de prescindfvel, acredito que a utilizacao da citacao no caso de possivel 

responsavel, nao trara para tal qualquer prejuizo, e lado outro, lhe favorecera quanto as 

providencias a serem adotadas, objetivando a busca pela verdade material, a ser perquirida pe]a 

Comissao, evitando atrasos, gue tern se mostrado comuns, conforrne se demonstra abaixo, em 

diversos pedidos feitos de pronogacao de prazos: 

Nesse sentido, e necessario sempre trilharmos o caminho da legalidade e impessoalidade, 

notadamente quando em rito extraordinario, houver possibilidade de interferencia na esfera 

economica dos envolvidos, consoante se verifica quando em processo de TCE. 

PREFEITURA DE 
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Art. 187 0 processo administrative disciplinar e o instrumento destinado a apurar 
responsabilidade do servidor publico pela infracao praticada no exercicio de suas 
atribuicoes ou gue tenha relacao com as atribuicoes do cargo em gue se encontre 
investido. 

Nessa toada, tenho por bem que deva ser utilizado por analogia o disposto na Lei 
Complementar Municipal, n. 27/2012, Estatuto do Servidor, que guanto a citacao e prazos 
estabeleceu o seguinte: 

O C6digo de Processo Civil estabelece, o prazo de 15 (quinze) dias, para contestacao, 
nos moldes do art. 335, contudo, conforme ja vista nao se trata a TCE de acao judicial, somente 

lancando mao a Administracao de sua utilizacao de forma subsidiaria, e, diante do principio da 
especialidade que determina seja afastada a lei geral para aplicacao da lei especial. 

Nestes termos, DECIDO NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Anchieta, para 
encaminhara conclusao provenientes do processo de Tomada de Contas Especial a 
este Tribunal em ate 30(trinta) dias, a contar do recebimento da consequente 
notificacao. Notifigue-se o responsavel e cientifigue-se ao Controlador Intemo do teor 
desta Decisao. (g.n.) 

Faco notar gue, por ja ter sido concedida prorrogacoes anteriores, em estrita 
obediencia ao art. 14, da Instrucao Normativa n° 032/2014, deve ser destacado 
que nao sera admitida prorrogacao do prazo ora concedido. 

( ... ) deste modo, a fun de que nao se configure prejufzo processual, e em busca da 
verdade real, concedo prazo de 30 (trinta) dias, para apresentacao das conclusoes 
decorrentes do processamento da Tomada de Contas Especial ora em debate. 

Art. 14 0 processo de tomada de contas especial deve ser encaminhada ao 
Tribunal no prazo de ate 90 (noventa) dias, contados a partir do ato de sua 
instauracao. Paragrafo unico. 0 prazo previsto no caput podera ser prorrogado 
por ate igual periodo, mediante solicitacao da autoridade competente, 
fundamentada e tempestiva, a ser concedida a criterio do Relater, em decisao 
monocratica. (Grifou-se!) 

Todavia, em razao da instauracao da Tomada de Contas se realizar em 22/02/2018, o 
prazo de 90 (noventa) dias para encaminhamento do resultado do processo ao Tribunal 
de Contas venceria, de fato, em 28/05/2018, conforme disposicao do art. 14, da 
Instrucao Normativa TC n° 32, de 04 de novembro de 2014: 

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura Municipal de 
Anchieta, em cumprimento ao disposto no Acordao TC 00101/2018-1-1 a Camara, do 
Processo TC 09237/2017-6. ( ... ) 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA -PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANCHIETA-NOTIFICA<;::A0-30 (TRINTA) DIAS-CIENCIA 
AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. 
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2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm 

Consoante se verifica para me reportar ao presente feito, me referi a um processo 
administrativo afeto a um assunto totalmente diverso de TCE. Diante de tais 

Art. 5° Esgotadas as medidas administrativas previstas no artigo 2° desta Instrucao 
Nonnativa sern a elisao do dano, a autoridade competente provldenciara a 
instauraciio da tomada de contas especial, mediante autua~ao de processo 
especifico, comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias. (g.n.) 

Superados tais t6picos, necessario ainda ressaltar que a Tomada de Contas Especial deve 

se efetivar via processo especifico, e o que se verifica do art. 5°, caput, da INTCE n. 32/2014, 

a seguir transcrita: 

Paragrafo unico, Os instrumentos previstos no caput deste artigo terao carater 
vinculante em relacao ao 6rgao ou entidade a que se destinam, ate ulterior revisao. 
(Inclufdo pela Lein° 13.655, de 2018) 

2Art. 30. As autoridades publicas devem atuar para aumentar a seguranca 
juridica na aplicaciio das normas, inclusive por meio de regulamentos, sumulas 
administrativas e respostas a consultas. (lnclufdo pela Lei n° 13.655, de 2018). 
(Regulamento) 

assenu: 

O Decreto Lei n. 4.657/1942, LINDB (Lei de Introducao a Normas do Direito 

Brasileiro), alterado pela Lei Federal n. 13.655/2018, em seu art. 30, caput, e paragrafo unico 

§ 1 ° O indiciado sera citado por mandado expedido pelo presidente da comissao para 
apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-lhe vista do 
processo na reparticiio. 
( ... ) 
§ 4° No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na c6pia da citacao, 
o prazo para defesa contar-se-a da data declarada, em termo proprio, 
pelo membro da comissao gue fez a citacao, com a assinatura de 2 {duas) 
testemunhas. (g.n.) 

Art. 198 Omissis. 

( ... ) 
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Registra-se que o Setor de Protocolos deve priorizar a organizacao de tais 

processos diante das exigencias dos razos determinados. 

LUIZ . EMA O~ GUIMARAES 
CONTROLADOR GEUL 1:)0 MUNICf PIO 

Portaria~/2021 

Tal documentacao desentranhada pela Equipe do Protocolo, devera compor o processo 

especifico de TCE, que organizando o processo realizara a devida paginacao com assinatura 

aposta pelo responsavel quanto ao ato lotado no Setor, ap6s todo feito devem os processos 

(principal e especifico ), retomarem para a Comissao de TCE, para continuidade dos trabalhos. 

Uma vez devolvido o novo processo (especifico da TCE), ambos os processos (o 

principal, onde equivocadamente estao os documentos e trabalhos da Comissao de TCE e o 

especifico ), serao encaminhados ao Protocolo. Uma vez presentes ambos os processos no Setor 

de Protocolos, sua Equipe Tecnica realizara o desentranhamento de todas as paginas ( originais), 

que tratem da TCE instaurada. 

Uma vez observada tal condicao devera o (a) Presidente, expedir Memoranda 

devidamente motivado (art. 83, da Lei Complementar Estadual r1. 621/2012, c/c art. 5°, caput, 

da IN n. 32/2014 todos do TCEES) ao Setor de Protocolos deste Poder Executivo, requerendo 

a abertura de processo administrativo especifico, devendo constar em anexo, o Decreto 

Municipal, criando a Comissao para o mister. Registra-se que a etigueta de protocolo deve 

estampar a partir desta publicacao, o mimero da TCE, bem como o numero do decreto 
municipal que criou a Comissao (exemplo: Comissao de TCE N. 01/2021, Decreto XX/XX). 

impropriedades devem as Comissoes e notadamente os Senhores Assessores Juridicos corrigir 

tal feito com fulcro no principio da autotutela administrativa. Ressaltando-se gue deste 
momento em diante devem todas as novas TCE's, gue porventura venham a ser 
instauradas, tenham em regra, sua criacao em processo especifico para conducao dos 
trabalhos. 
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