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1. O entendimento apresentado pelo TCU 

 O Boletim Informativo 127 do TCU publicou entendimento firmado pela sua 
Segunda Câmara no sentido de que: “A tese fixada pelo E. STF no RE 669.069 
(Repercussão Geral 666), que trata da incidência da prescrição nos débitos com a 
União decorrentes de ilícitos civis (prazo prescricional de cinco anos), não alcança 
prejuízos que decorram de ilícitos administrativos, como a não comprovação da 
regular gestão de recursos públicos” (Acórdão 5928/2016, Rel. Min. VITAL DO 
RÊGO). 

 

2. O caso julgado pelo TCU 

 O mencionado acórdão originou-se de julgamento de embargos de 
declaração opostos contra decisão que condenou uma associação civil sem fins 
lucrativos e seu diretor a ressarcir o débito apurado e lhes impôs multa (art. 57 da 
Lei 8.443/92) em função da omissão quanto ao dever de prestar contas de 
recursos federais recebidos por meio de convênio. 

 Os embargos de declaração pediam o reconhecimento da decadência da 
possibilidade de aplicação das sanções impostas pelo TCU. 

 

3. A amplitude da tese fixada pelo STF no Tema 666 

 Recentemente, o STF, ao julgar os embargos de declaração opostos contra 
o acórdão proferido no RE 669.069 que fixou a tese do Tema 666, traçou com 
precisão os limites de eficácia do entendimento firmado. 

 Conforme se extrai de notícia publicada no site do ConJur, o Min. Relator 
TEORI ZAVASCKI assim definiu: “que não se encaixam na tese os ilícitos 
decorrentes de infração ao direito público, como os de natureza penal e os de 
improbidade, por exemplo. Ainda segundo Teori, na ocasião o tribunal optou por 
examinar as hipóteses de forma individualizada, e não de forma genérica”.1 

                                                 
1 Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-jun-17/stf-reafirma-tese-prescricao-acao-danos-
fazenda; acesso em: 20.6.2016 
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 Logo, está descartada pelo próprio STF a aplicação direta desse 
entendimento aos casos em que se discute o dever de reparação do erário 
decorrente de atos ilícitos definidos por regras de regime público. O próprio E. 
STF, em datas posteriores ao julgamento do RE 669.069, reconheceu a 
repercussão geral de recursos extraordinários em que se discute a pretensão de 
ressarcimento fundada em ato de improbidade (RE 852.475, Tema 897) e em 
decisão do Tribunal de Contas (RE 636.886, Tema 899), sob a exata justificativa 
de que tais controvérsias não foram compreendidas no julgamento do RE 669.069. 

 Por outro lado, tal posição assumida pelo STF jamais legitimaria o 
entendimento de que inexiste limite temporal para que sejam tomadas medidas 
pelo TCU para fiscalizar atos administrativos, considerá-los ilícitos ou constituí-los 
como inválidos e condenar os agentes às sanções previstas em Lei, inclusive 
estabelecendo o dever de reparação ao erário – questão a ser ainda decidida pelo 
STF e que nem sequer foi debatida no julgamento do RE 669.069. 

 

2. A função dos prazos decadenciais e prescricionais 

 Sem adentrar nas diferenças entre a natureza de cada um dos prazos, é 
certo que os institutos da decadência e da prescrição visam estabilizar as relações 
sociais. Criam barreiras à tomada de medidas judiciais, administrativas ou mesmo 
privadas que tenham por fim rediscutir, alterar e/ou se valer de determinada 
situação pretérita. 

 Trata-se de ferramenta essencial de pacificação social, permitindo que as 
pessoas possam planejar seu futuro, sabendo que os fatos vividos no passado 
não lhes trarão nenhum óbice para tanto. O que passou, passou. 

 Caso contrário, pensando-se nas relações estabelecidas no âmbito da 
Administração Pública, um sujeito que exerceu função pública em determinado 
período deveria conservar as memórias e todo o acervo de documentos que 
produziu a fim de se defender contra medidas que poderão ser contra ele movidas 
até que haja o seu falecimento – e mesmo depois, contra o seu patrimônio 
(espólio).  

 Ou seja, o estabelecimento de limitação temporal para discussão de fatos 
pretéritos é apto não somente a garantir certa segurança jurídica para constituição 
de novas relações, como também assegurar a ocorrência do devido processo 
legal (judicial e administrativo) sobre os fatos que se objetiva discutir. 

 Trata-se de preocupação suscitada pela doutrina e que foi acolhida pela 
Min. Carmén Lúcia no julgamento do Tema 666, conforme noticiou e comentou 
Emerson Gabardo: “... não é crível imaginar que o cidadão terá condições de se 
defender sem que possua um prazo certo no qual sabe que possam lhe ser 
cobradas explicações em face dos seus atos. Se a passagem do tempo muitas 
vezes torna impossível ao cidadão provar seus direitos perante o Poder Público, 
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quanto mais se defender de acusações (considerando, inclusive, o atualmente tão 
desvalorizado, mas importantíssimo, princípio da presunção de inocência)”.2 
 Emerson Gabardo aduz que: “‘a ampla defesa é incompatível com a 
eternidade. (...) É uma questão de justiça inerente ao interesse público primário – 
este sim, típico de um Estado de Direito”.3 
 Por isso, é essencial que, em qualquer Estado instituído com vistas a 
garantir a paz social e segurança jurídica, sejam estabelecidas regras sólidas 
direcionadas a impedir, também por meio da fixação de limites temporais, que 
medidas sejam tomadas a fim de rediscutir situações pretéritas e já consolidadas. 

 Em nosso ordenamento, há uma série de regras, umas mais específicas e 
outras mais gerais, que preveem esses prazos. As regras variam de acordo com 
os atos praticados e os regimes nos quais esses estão inseridos. 

 No âmbito administrativo, por exemplo, o TCU elencou algumas normas 
que fixam o prazo prescricional/decadencial de 5 anos para aplicação e cobrança 
de multas de natureza administrativa. 

Assim, para identificar certa tendência do regime público a adotar o prazo 
quinquenal como barreira temporal à discussão de fatos pretéritos, menciona os 
seguintes diplomas: “o Decreto 20.910/1932, para a cobrança de dívidas passivas 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a Lei 5.172/1966 (Código 
Tributário Nacional), para a cobrança de crédito tributário, a Lei 6.838/1980, para a 
sanção disciplinar de profissional liberal, aplicada por órgão profissional 
competente, a Lei 8.112/1990, para a ação disciplinar contra servidor público, a 
Lei 8.429/1992, para as ações destinadas à aplicação das sanções expressas 
nessa lei, no caso de detentores de cargos e empregos públicos; a Lei 
9.873/1999, no caso da pretensão punitiva da Administração no exercício do poder 
de polícia e a Lei 12.529/2011, para as ações punitivas da administração pública 
federal, direta e indireta objetivando apurar infrações da ordem econômica” 
(Plenário, Acórdão 1314/2013, Rel. Min. BENJAMIN ZYMLER, j. 29.5.2013). 

 

3. O reconhecimento pelo TCU da existência de prazo decadencial para 
aplicação de sanções punitivas 

 Em 2013, o plenário do TCU (Acórdão 1314/2013, Rel. Min. BENJAMIN 
ZYMLER, j. 29.5.2013) tratou de representação formulada por sua Consultoria 
Jurídica sobre a prescritibilidade da pretensão punitiva do Tribunal, notadamente a 

                                                 
2 A mudança de entendimento do STF sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao 
erário, disponível em: http://www. direitodoestado.com.br/colunistas/emerson-gabardo/a-mudanca-
de-entendimento-do-stf -sobre-a-imprescritibilidade-das-acoes-de-ressarcimento-ao-erario, acesso 
em: 20.6.2016. 
3 Op. cit. 
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prevista no art. 19 da Lei 8.443/92 resultante do julgamento irregular das contas 
públicas.  

Como se nota do acórdão, não se adota terminologia precisa. Deveria ter 
tratado do instituto da decadência, na medida em que o TCU não lança mão de 
uma ação para sustentar sua atuação punitiva, mas ele próprio exerce um dever-
poder previsto em Lei. 

De todo modo, a ausência de precisão técnica não afeta a conclusão obtida 
no acórdão relatado pelo Relator BENJAMIN ZYMLER. Naquela oportunidade, 
consignou-se como orientação para casos futuros que o prazo que deve ser 
considerado, para fins de contagem da decadência, é o quinquenal quando se 
estiver diante de casos de aplicação de multa em procedimento administrativo do 
TCU.  

Por isso, o fato de que a solução adotada no Tema 666 do STF não é 
aplicável a ilícitos administrativos, não justifica a possibilidade de aplicação de 
sanções punitivas (retributivas negativa) a qualquer tempo pela Corte de Contas. 
Sem dúvida, o TCU deve observar a regra geral do prazo de 5 anos para 
aplicação de penalidades. 

 

4. A necessidade de reconhecimento de prazo decadencial pelo TCU também 
quanto ao dever de ressarcimento/compensação pelos danos oriundos de 
ilícitos 

 Como dito, o TCU não pode, a pretexto de uma interpretação por exclusão 
do Tema 666, afastar a incidência da regra de decadência em relação a suas 
medidas que visam o ressarcimento do erário. 

 Primeiro, porque o STF ainda não proferiu a última palavra sobre o tema. 
Quando assim o fizer, e dependendo dos limites de eficácia que lá se estabelecer, 
caberá ao TCU aplicá-la. Isso deverá ocorrer com o julgamento do RE 852.475 
(tema 897), a depender dos limites que serão estabelecidos no dispositivo. 

 Em segundo lugar, porque há o entendimento consolidado na doutrina de 
que o art. 37, §5º da CF/88 não serve de fundamento para o reconhecimento da 
“imprescritibilidade” de ações que visem o ressarcimento do erário. Conforme 
explica ALMIRO COUTO E SILVA: “quando se aboliu, na fase de elaboração 
legislativa, a imprescritibilidade dos ilícitos praticados em detrimento do patrim̂nio 
ṕblico, certamente pareceu coerente tamb́m suprimir, no texto definitivo, a 
imprescritibilidade das aç̃es de ressarcimento. Daí porque a locução ‘ressalvadas 
as respectivas aç̃es de ressarcimento, que serão imprescritíveis’, que se lia na 
́ltima versão do Projeto de Constituição, foi transposta para o § 5°, do art. 37 da 
Constituição Federal, sem as três palavras finais, ‘que serão imprescritíveis’ (...) 
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As leis estabeleceriam prazos prescricionais, se ainda não existentes, para uma e 
outra hipótese, as quais são inconfundíveis.4 

 No mais, parece ser logicamente impossível que ao mesmo tempo em que 
tenha decaído o poder-dever do TCU de declarar a invalidade de determinado ato 
(o que pressupões a declaração de sua ilegalidade ou ilicitude), ainda reste 
espaço para que os o mesmo ato seja apreciado para fins de reconhecimento do 
dever de reparação. 

 Nesse sentido, leciona MARÇAL JUSTEN FILHO que: “existem situações 
muito distintas que podem ser consideradas e que até o presente não foram 
claramente solucionadas pela jurisprudência. Assim, suponha-se o caso de um 
dano ao erário cuja pronúncia pressuponha o reconhecimento de invalidade de um 
ato administrativo. Decorridos mais de cinco anos da consumação do ato, opera-
se a decadência do direito de promover sua invalidação”.5 
 Outra linha, que se adota para a defesa da existência de 
prescrição/decadência para medidas que visem o ressarcimento ao erário, é a 
interpretação ao art. 37, §5º da CF/88 que é enunciada por EMERSON 
GABARDO: “É relevante salientar que a Constituição não afirma expressamente a 
imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário (como o faz no artigo 5º, 
incisos XLII e XLIV), e em sendo assim no mínimo seria possível estabelecer uma 
d́vida a respeito do significado da expressão ‘ressalvadas’. Afinal, não se 
contesta que todos os dispositivos da Constituição possuem eficácia, inclusive o 
artigo 37, §5º. Parece bastante razoável supor, entrementes, que a melhor leitura 
da segunda parte desta regra, a partir de um Estado de Direito, seja a de inferir 
que a ressalva refere-se apenas à impossibilidade de inclusão do prazo 
prescricional das ações de ressarcimento na mesma lei que estabelece o prazo 
relativo à penalização para os atos ilícitos. Afinal, são realmente questões distintas 
e já na oportunidade existia regulação própria dada à matéria no Código Civil”.6 
 Portanto, e com o devido respeito, o entendimento do TCU publicado em 
seu boletim informativo não está correto e traz consigo uma série de incertezas 
extremamente prejudiciais para a realização de investimentos no País e para as 
relações jurídicas que a princípio estão consolidadas. 

 

5. A necessidade de que o STF reconheça a prescrição/decadência de 
qualquer medida que vise reparar o erário por danos decorrentes de ilícitos 
administrativos 

                                                 
4 O princípio da segurança jurídica..., nota de rodapé 78, disponível em: 
http://www.direitodoestado.com/revista/rede-2-abril-2005-almiro%20do%20couto%20e 
%20silva.pdf; acesso em: 21.6.2016. 
5 Curso de direito administrativo, 12a ed., RT, 2016, p. 1.265. 
6 Op. cit. 
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 Com efeito, decisões, como a que se está analisado, apontam para a 
necessidade de que o STF consolide o afastamento da tese de imprescritibilidade 
de medidas que buscam o ressarcimento ao erário por danos decorrente de ilícitos 
administrativos. É preciso que se deixe claro que também essas medidas estão 
sujeitas a prazos prescricionais ou decadenciais, semelhantemente ao que 
ocorreu em relação aos ilícitos civis.  

 Como dito, tal posicionamento deverá ser exarado em breve com os 
julgamentos dos Temas 897 (RE 852.475) e 899 (RE 636.886) pelo STF. Até o 
presente momento, a ausência de definição quanto ao prazo final para adoção de 
medidas judiciais e administrativas, que visem garantir a reparação ao erário por 
danos decorrentes de ilícitos administrativos, vem travando uma série de negócios 
jurídicos essenciais para o crescimento do País, na medida em que se revelam 
extremamente inseguros. 

 Unindo-se a ausência da existência de entendimento jurisprudencial 
consolidado sobre a prescritibilidade destas medidas com a criação de novos 
regramentos mais severos contra a corrupção, em que se atribui responsabilidade 
solidária a sócios, consorciados e empresas pertencentes ao mesmo grupo 
econômico, cria-se um cenário de extrema insegurança para investidores. 

 A doutrina vem confirmando a ausência de segurança jurídica a qual a 
sociedade está sujeita, conforme se extrai do seguinte excerto: “Essas 
observações sobre a prescrição são importantes, uma vez que, pelo entendimento 
atual, as ações de ressarcimento por danos ao erário, principalmente para as 
previsões contidas no art. 4.º [da Lei 12.846], não serão alcançadas pela 
prescrição, diferentemente da multa, que, por se tratar de pena, estará prescrita 
após o lapso temporal de cinco anos. E esse aspecto gerará grandes problemas 
nas operações societárias, notadamente nas fusões e aquisições, uma vez que 
esse passivo oculto dificilmente será identificado pelos tradicionais mecanismos 
de due diligence. Esse fator, inegavelmente, gerará um aumento de custo das 
operações e provocará alterações em suas estruturas contratuais”.7 

 Portanto, por uma questão de segurança, faz-se necessário que o STF 
reconheça que o art. 37; §5º da CF/88 não conduz ao cenário irreal de que os 
danos provenientes por atos ilícitos, assim qualificados por regras de regime 
público, estão sujeitos à ação de reparação por prazo indefinido. 

 Primeiro, porque não há motivos para diferenciar ilícitos civis dos 
administrativos. Seus efeitos deletérios são os mesmos para a Administração, 
sendo que para os ilícitos administrativos também é prevista a aplicação de 
sanções mais graves de outra natureza – o que já seria suficiente. 

                                                 
7 MAURÍCIO SILVA LEITE e EDUARDO MAFFIA QUEIROZ NOBRE, Responsabilidade solidária 
por atos de corrupção, (In) Revista dos tribunais, V. 947, p. 320. 
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 Em segundo lugar, porque se o mencionado dispositivo determina que seja 
estabelecido um prazo limite dentro do qual se poderá declarar a ocorrência de um 
ilícito praticado por um agente público, com mais razão ainda determinaria a 
fixação de um prazo para que se permita o ajuizamento de ações de 
ressarcimento decorrente desse ato. Por uma questão lógica, é impossível que se 
atribua a responsabilidade de ressarcimento ao erário a determinado agente, sem 
que se discuta se sua conduta era ilícita ou não ou se o ato por ele praticado era 
inválido ou não. 

 Não havendo mais oportunidade para discutir o ilícito ou a validade do ato 
administrativo que supostamente gerou o dano, torna-se impossível definir quem 
será o responsável pelo seu ressarcimento, assim como acertar o valor do dano a 
ser indenizado. Justamente porque a definição do responsável pelo dano 
dependerá da constatação e constituição de uma conduta ilícita reprovável 
(antijurídica). 

 Por último, com o desenvolvimento tecnológico, a Administração Pública e 
os legitimados a defender o erário público passaram a contar com um amplo rol de 
ferramentas de fiscalização dos agentes públicos. Se utilizadas de forma séria, 
eliminam a possibilidade de que ilícitos administrativos ocorram e não sejam 
controlados dentro de um prazo razoável (geralmente de 5 anos). 
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