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A prescrição das ações de ressarcimento ao erário é uma matéria
controvertida, sendo a própria prescritibilidade negada por alguns autores. Porém,
dado que o Tribunal de Contas da União reconhece expressamente a
prescritibilidade dessas pretensões, a discussão atual se concentra na fixação do
prazo aplicável e do procedimento hermenêutico cabível para a sua definição.
Neste estudo, defende-se que a posição do TCU é correta ao determinar que a
pretensão de ressarcimento é regulada pelo direito civil, mas questiona-se a interpretação
que fixa em 10 anos o prazo prescricional, na medida em que o novo Código Civil
reduziu drasticamente o prazo prescricional das ações de reparação, que caiu de 20
para 3 anos.
Em especial, essa mudança fez com que o prazo prescricional da pretensão
reparatória passasse a ser normalmente inferior ao prazo prescricional da
pretensão punitiva típica das infrações disciplinares e dos atos de improbidade,
fato que exige uma série de esclarecimentos quanto às relações entre condenação e
ressarcimento, bem como o desenvolvimento de uma interpretação capaz de
oferecer um sentido sistemático à atual regulação dessa matéria no direito
administrativo, que aponta para uma prescrição qüinqüenal das pretensões punitivas.

1 - A prescritibilidade das ações de ressarcimento
A Constituição Federal, ao regular a administração pública federal, determina
no § 5º do art. 37 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”.
A utilização do termo ressalvadas gera uma indefinição semântica, pois essa
palavra não tem um significado preciso, indicando apenas a existência de uma
distinção entre a prescrição das ações punitivas e a prescrição das ações de ressarcimento.
Porém, o sentido dessa distinção não é esclarecido no próprio artigo, que não
oferece elementos hermenêuticos suficientes para orientar a compreensão do
significado dessa ressalva. Essa plurivocidade do termo ressalvado pode ser ilustrada
com vários exemplos da própria Constituição, que utiliza essa palavra em três
significados distintos.
O primeiro uso é o de ressalvar como sinônimo de excepcionar, utilização essa
que tem várias ocorrências no texto constitucional, como as duas em que aparece no
art. 5º. O inciso XXIV determina que a desapropriação será indenizada em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Já o inciso XXXIII determina que
todos têm direito a receber informações dos órgãos públicos, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Em ambos os
casos, o termo ressalvado introduz uma exceção à regra determinada no dispositivo
em que ele ocorre. O mesmo tipo de função é desempenhado pelo termo ressalvado
no art. 19, I[1], no art. 26, I[2] e no art. 37, I[3], em todos esses casos essa palavra pode
ser substituída por excepcionada, sem modificar o sentido da frase.

Porém, em outros pontos do texto constitucional, esse mesmo termo não tem
por função estabelecer exceções, mas fazer alguns esclarecimentos que previnam
interpretações equivocadas da constituição. Esse papel esclarecedor se mostra
principalmente em dois contextos.
O primeiro é o da fixação de competências, em que afloram antinomias entre
as competências gerais e as competências específicas. No art. 96, III, por exemplo, a
Constituição confere aos Tribunais de Justiça a competência de julgar os juízes
estaduais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Nesse contexto, a palavra
ressalvada não introduz uma exceção, mas apenas indica que a competência geral da
Justiça Comum não elide a competência específica da Justiça Eleitoral. Portanto,
não se trata de excepcionar, mas apenas de oferecer explicitamente critérios
hermenêuticos que facilitem a resolução da antinomia que o texto cria, ao atribuir à
Justiça Federal uma competência geral que prima facie se choca com a competência
da Justiça Eleitoral. Portanto, não faria sentido substituir ressalvada por excepcionada,
mas sim por uma palavra como respeitada ou mantida a salvo.
Por fim, há também na Constituição algumas utilizações do termo ressalvar
com uma função esclarecedora um pouco diversa, pois a finalidade não é a de
oferecer critérios para resolver antinomias, mas de esclarecer que o dispositivo
ressalvado não abrange uma situação determinada. Porém, não se trata de
excepcionar, mas apenas de deixar claros os limites dos conceitos utilizados pelo
constituinte.
Isso ocorre, por exemplo, no inciso I do art. 8º, que determina que a lei não
poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o
registro no órgão competente. Nesse caso, a palavra ressalvado não excepciona, mas
apenas esclarece que o registro não é uma autorização e que, portanto, a sua
exigência não fere o texto constitucional. Uso semelhante ocorre no art. 150, VI,
que veda o estabelecimento de limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio
de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público. Nesse caso, também não há uma
exceção, mas apenas o esclarecimento de que o pedágio não é um tipo de tributo.
Convém notar que, nesses dois tipos de uso esclarecedor, há critérios
sistemáticos suficiente para resolver os problemas hermenêuticos ligados à
interpretação dos referidos dispositivos, de tal forma que a ressalva é expletiva.
Porém, isso não significa que ela seja inútil, pois esse tipo de utilização visa a evitar
interpretações incorretas do texto constitucional.
Para utilizar uma metáfora de Kelsen, a multiplicidade de significados do
termo ressalvar oferece ao intérprete uma moldura que precisa ser preenchida,
mediante a atribuição ao texto de um sentido normativo que possibilite a sua
aplicação. Por isso mesmo, uma avaliação das diversas interpretações que são dadas
a esse dispositivo envolve uma análise dos pressupostos hermenêuticos que guiam o
intérprete, na escolha entre as possíveis significações.
Utilizar o primeiro sentido implica entender o referido dispositivo
constitucional como uma afirmação de que o constituinte estabeleceu a necessidade
de o legislador estabelecer prazos prescricionais para os ilícitos, excepcionadas as ações
de ressarcimento. Esse tipo de entendimento levaria a conclusão de que a lei deve
estabelecer prazos prescricionais para os ilícitos em geral, mas não para as ações de

reparação dos danos causados ao erário. Tal interpretação, porém, seria absurda,
pois a existência de exceções somente tem sentido quando a situação excepcional é
abrangida pela regra geral. Nesse caso, porém, o inciso trata da prescrição de ilícitos,
e a ressalva trata da prescrição das respectivas ações de reparação de danos. Assim,
como não há uma relação de gênero/espécie, não tem sentido algum estabelecer uma
relação de tratamento excepcional. Portanto, verifica-se desde logo que a palavra
ressalvado tem um outra função nesta frase, que é a de fazer com que a prescrição da
ação de ressarcimento seja posta a salvo do estabelecimento legal da prescrição do ilícito.
Provavelmente inspirados pelo sentido excepcionador da palavra ressalvar (que
não se a aplica a esse caso, como vimos), alguns autores defendem a postura de que
esse manter a salvo implica a impossibilidade de estabelecer prazos prescricionais para
as ações de ressarcimento, o que as tornaria imprescritíveis[4].
Esse tipo de interpretação revela uma tentativa de resguardar o interesse público,
na medida em que a pretensão de reparação de danos ao erário não estaria
submetida a qualquer limitação temporal. Porém, ao tornar imprescritível uma
pretensão, esse entendimento opõe-se a toda a sistemática que regula as pretensões
reparatórias, para as quais o direito tipicamente estabelece um termo final. A regra
geral para as ações de reparação de dano é a prescritibilidade, de tal forma que a
imprescritibilidade não é vedada (haja vista, por exemplo, a inexistência de usucapião
de terras públicas), mas também não é consistente uma interpretação que tente
inferi-la de uma norma que não a estabelece de forma direta e que admite
interpretações bem menos interventivas na sistemática dominante.
E, nesse caso, é perfeitamente possível entender que o citado dispositivo
constitucional simplesmente indica que a prescrição do ilícito não acarreta a prescrição da
pretensão de reparação. A reparação derivada de ato ilícito não é uma penalidade, mas
apenas uma indenização, e não podemos perder de vista que essa norma foi pensada
dentro de uma sistemática em que a prescrição das ações de reparação civil era de 20
anos, enquanto a prescrição das infrações administrativas mais graves era de cinco
anos, de tal forma que a prescrição do direito de exercer o poder disciplinar se
operava bem antes que prescrevesse pretensão indenizatória civil.
Assim, torna-se plenamente significativa a interpretação de que a norma
constitucional apenas buscou esclarecer uma situação, deixando explícita a
incomunicabilidade das prescrições disciplinar e reparatória, pois após o prazo
prescricional de cinco anos, haveria mais quinze dentro dos quais o Estado poderia
postular a reparação civil pelo ilícito. Nesse sentido, a ressalva não gera a
imprescritibilidade, mas apenas explicita que não há uma relação causal entre a
punibilidade do ilícito e a exigibilidade da indenização, interpretação essa que é
plenamente condizente com a distinção entre o direito de punir e o dever de reparar.

2 - O caráter compensatório do ressarcimento
O ressarcimento de prejuízos ao erário tem uma função compensatória,
visando a reparar prejuízos causados ao patrimônio público por atos ilícitos, sejam
eles crimes, infrações disciplinares, atos de improbidade ou meros atos de gestão
ilícita de dinheiro público.
É consolidado na doutrina que um mesmo ato pode ter conseqüências penais,
civis e administrativas autônomas. Assim, um cidadão condenado pela prática de

crime de peculato deve ser condenado civilmente a ressarcir o Estado dos prejuízos
causados pelo ato criminoso. Essa reparação civil dos danos causados por infrações
penais devidamente caracterizadas é um direito de todas as pessoas, pois o Código
Penal determina, em seu artigo 91, que a condenação penal torna certa a obrigação
de indenizar o prejuízo causado pelo crime.
O mesmo fenômeno ocorre no caso do processo administrativo disciplinar, na
medida em que o art. 136 da Lei n. 8.112/90 determina que a demissão ou a
destituição de cargo em comissão, nos casos de improbidade administrativa,
aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e corrupção
implicam o ressarcimento ao erário. Em ambos os casos, a legislação é clara ao definir
que o ressarcimento não é uma penalidade, pois o seu caráter não é punitivo, e sim
compensatório.
O ressarcimento de danos ao erário, portanto, não deve ser considerado como uma
pena decorrente de condenação, tal como a multa ou a perda de bens, mas apenas
como uma conseqüência patrimonial da aplicação de uma penalidade. E é
precisamente esse caráter compensatório do ressarcimento que justifica a ressalva
constitucional tratada no item anterior, que torna a pretensão reparadora
independente da pretensão punitiva.
Também no controle exercido pelo TCU ocorre situação idêntica. Quando um
processo de Tomada de Contas conclui pela ocorrência de irregularidade nas contas
apresentadas pelos administradores públicos, o Tribunal deve quantificar o dano e
determinar aos responsáveis o ressarcimento ao erário. Assim, o dever de ressarcir
tanto pode decorrer da prática de infrações disciplinares ou penais, quanto pode se
originar de situações em que a irregularidade na gestão dos bens públicos não
decorre de má-fé, mas resulta de uma interpretação equivocada das normas do
direito administrativo. De todo modo, o “julgamento pela irregularidade das contas
não constitui apenação”[5], tratando-se de uma decisão administrativa que pode gerar
conseqüências tanto na esfera civil (com a determinação do ressarcimento de
eventuais prejuízos) quanto na esfera administrativa (com a aplicação das multas
previstas nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.443, de 1992).
Aparentemente, essa mesma distinção entre a pretensão punitiva e a pretensão
reparatória não foi adotada pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92),
que define os atos de improbidade, as penalidades cabíveis e o caráter judicial de seu
processo de julgamento. Diversamente do que ocorre na legislação que regula o
processo disciplinar, a Lei de Improbidade tratou do ressarcimento no capítulo
reservado às penas, elencando o ressarcimento integral ao lado das outras
penalidades cominadas à condenação por atos que implicam enriquecimento ilícito
ou prejuízo ao erário[6].
Não obstante, essa diferença é apenas aparente, pois se trata de uma
decorrência da inadequação do nome dado ao título em que o ressarcimento é
tratado. Ocorre que, em dissonância do título “Das Penas”, o art. 12 dessa lei
determina que o responsável pelo ato de improbidade está sujeito uma série
cominações, incluindo o ressarcimento. Desde que não entendamos cominação como
pena, mas como sanções decorrentes da condenação, podemos continuar
entendendo o ressarcimento como uma conseqüência compensatória e não como uma
penalidade.

E esse entendimento está plenamente de acordo com o art. 37, §4º da CF, que
determina que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível.
Portanto, o ressarcimento é sempre tratado como uma reparação civil, e não
como uma penalidade, de tal forma de tal forma que um mesmo ato ilícito gera
tanto repercussões civis quanto conseqüências penais e administrativas, e existem
normas jurídicas que regulam a prescrição desses três tipos de pretensão. Dessa
forma, torna-se ainda mais claro que o próprio §5º do art. 37 da CF é expletivo, pois
a sua função é esclarecedora e não constitutiva:, pois ele apenas ressalta a independência
de regimes de prescrição que seriam autônomos, mesmo que a legislação não
estabelecesse explicitamente essa distinção.

3 - A jurisprudência atual do TCU
Esse tipo de posicionamento está refletido na atual jurisprudência do TCU,
pois a tese da imprescritibilidade, que era dominante até meados da década de
1990[7],. passou a ser sistematicamente rejeitada a partir do Acórdão n.º 8/1997,
relatado pelo ex-ministro Adhemar Paladini Ghisi. Desde então, tornou-se
hegemônico o reconhecimento da prescritibilidade das pretensões reparatórias, sob
o argumento de que o § 5º do art. 37 da CF estabeleceria apenas uma
incomunicabilidade entre a pretensão punitiva e a compensatória.
Seguindo esse raciocínio, o Tribunal reconheceu que não existem normas
administrativas que regulam diretamente a prescrição da pretensão reparatória
decorrente de ilícitos administrativos, de tal forma que essa pretensão se encontraria
regulada pelo Código Civil, que à época previa um prazo prescricional de 20 anos
para as ações de reparação civil. Posteriormente, a superveniência do Código Civil
fez com que o TCU atualizasse o prazo prescricional para 10 anos, que é atualmente
o prazo geral de prescrição definido na legislação civil.[8]
Tal aplicação tem sido muitas vezes descrita como analógica, pois se utiliza uma
norma do direito privado para regular uma situação que envolve entes públicos.
Contudo, não se trata propriamente de analogia, a analogia somente ocorre quando
se decide por submeter uma situação a um regime normativo que não lhe é aplicável,
para suprir uma deficiência na completude do sistema. Porém, nem todo vazio
legislativo caracteriza lacuna.
Muitas vezes, o fato de certas situações específicas não serem reguladas
especificamente pela legislação indica apenas a submissão dessa hipótese às regras
gerais do sistema, que normalmente são identificadas com um direito geral de
liberdade (no campo privado) e o princípio da legalidade (no campo público).
Nesses casos, não se deve falar de lacuna, pois a regra aplicável já fazia parte do
sistema jurídico desde o início. No máximo, pode-se falar de aplicação subsidiária
do Código Civil, mas não de analogia propriamente dita.
Esse afastamento da argumentação analógica conduziu alguns autores a
sustentar que a ausência de um prazo prescricional específico tornaria
imprescritíveis as ações de ressarcimento, dado que a prescrição somente pode derivar
de normas expressas do sistema. Assim, a ausência de regra não implicaria lacuna,

mas simplesmente indicaria a imprescritibilidade da pretensão. Porém, tal argumento
é inconsistente, na medida em que ele é baseado em um topos que não faz parte o
nosso sistema normativo: a idéia de que as pretensões são imprescritíveis, sempre
que não haja regra explícita de prescritibilidade. O que vige, no direito brasileiro, é
justamente o oposto: toda pretensão é prescritível, desde que não haja uma regra
legal específica estabelecendo o contrário, pois a regra é a da prescritibilidade[9]
Na própria Constituição da República, todas as hipóteses de
imprescritibilidade são estabelecidas de maneira explícita. E isso é necessário
porque, em todos os campos do direito, existem regras gerais de prescritibilidade,
que se aplicam aos casos que não foram regidos por normas específicas. Portanto,
seria absurdo interpretar que a ausência de norma específica implica a
imprescritibilidade da pretensão.
É certo que o ressarcimento de danos ao Erário poderia ter uma regulação
própria, mas isso não ocorre, pois inexiste regra específica acerca desse ponto.
Porém, esse vazio não constitui lacuna, pois há uma norma jurídica diretamente
aplicável ao fato: tal como ocorre em várias outras situações, o Estado submete-se
diretamente à lei civil, pois esse é o direito aplicável ao caso. Assim, como não existe
uma norma específica para regular a situação do Estado, a prescrição das pretensões
de ressarcimento ao Erário é normatizadas pelo Código Civil.
Por esse mesmo motivo, parecem equivocadas as tentativas de aplicar
analogicamente as normas de direito público à prescrição da pretensão de
ressarcimento, especialmente a aplicação dos prazos qüinqüenais previstos no
Código Tributário Nacional, no art. 54 da Lei do Processo Administrativo (Lei n.
9.784/99) e na Lei da Prescrição Administrativa (Lei n. 9.873/99). Porém,
inexistindo lacuna, não faz sentido buscar subsídios nessas normas que não se
aplicam diretamente às ações de ressarcimento, pois não há necessidade de
superação analógica da incompletude do sistema (e conseqüente discussão acerca da
norma a suprir a lacuna). Por isso mesmo está correta a tese do TCU, que aponta
para uma aplicação subsidiária, e não analógica, das normas que estabelecem a
prescrição no direito civil.

4 - Repercussões da redução do prazo prescricional pelo Código Civil
Apesar de parecer acertada a aplicação da prescrição civil, a simples transição
do prazo geral de 20 anos para o prazo geral de 10 anos não é uma interpretação
consistente, dado que o novo Código Civil reduziu drasticamente o prazo
prescricional das ações de reparação civil, que caiu de 20 para apenas 3 anos. Ora, a
pretensão de ressarcimento tem caráter compensatório, tendo como função restituir o
patrimônio público ao status quo ante, de tal forma que a pretensão de ressarcimento
trata-se efetivamente de uma pretensão de reparação civil decorrente da
comprovação de prejuízos ao erário derivados da prática de atos ilícitos.
E é justamente esse entendimento que possibilitava, no curso da legislação
anterior, a articulação entre um prazo prescricional reduzido para punição (de até 5
anos) e de um prazo bem mais longo para a reparação (de 20 anos). Porém, uma vez
que a legislação civil reduziu severamente o prazo prescricional das ações de
ressarcimento, não deve o intérprete simplesmente repetir a aplicação de um prazo
geral de 10 anos, que deixou de ser aplicável à hipótese.

Portanto, ao reconhecer que a pretensão de ressarcimento é regulada pelo
direito civil, a saída correta é estabelecer o prazo prescricional em 3 e não em 10
anos, por ser esse o prazo geral para o perecimento das pretensões de reparação civil
das pessoas físicas e jurídicas brasileiras, o que inclui as pessoas de direito público,
na medida em que não existe uma norma específica que lhes atribua prazo mais
benéfico. Determinar a aplicabilidade do direito civil, mas aplicar o prazo geral, é
deixar de lado o cânone hermenêutico básico que determina a prevalência da norma
específica sobre a geral.
Assim, a única alternativa para aplicar a atual jurisprudência seria a considerar
que o ressarcimento ao erário não é uma espécie de reparação. Porém, que tipo de
diferença há entre esses elementos, exceto a identificação do credor? Até seria
defensável a conveniência de atribuir ao Estado um prazo prescricional maior que o
dado aos particulares, por razões de preservação do interesse público. Contudo, esse
tipo de argumento seria relevante em uma argumentação legislativa, mas tem pouco
peso em uma argumentação jurídica, na medida em que as normas vigentes sobre a
prescrição reparatória tratam indistintamente as pessoas jurídicas de direito público
e privado.
Inclusive, o próprio relator do acórdão do TCU que consolidou o
entendimento no sentido da prescrição vintenária chegou a afirmar: “busca-se, no
processo de Tomada de Contas Especial, a reparação civil do prejuízo sofrido pelos
cofres públicos”[10]. E, ao discutir as dimensões do processo de Tomada de Contas,
o min. Benjamin Zymler diferenciou a dimensão punitiva da dimensão reparadora,
para afirmar que “os herdeiros são alcançados, por extensão, apenas pela
responsabilidade de reparar o dano, desde que comprovada a efetiva lesão ao erário
e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do gestor”[11]. Portanto, não tem um
sentido sistemático a descaracterização do ressarcimento como reparação civil, de tal
forma que a aplicação do direito civil aponta para uma prescrição trienal.
Essa interpretação do Código Civil já encontra defensores dentro do próprio
Tribunal, como resta claro do voto do min. Marcos Bemquerer Costa no Acórdão
2549/2004 - Primeira Câmara, em que esse julgador, apesar de reconhecer sua
posição minoritária, sustentou a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento
porque a devida aplicação do Código Civil conduziria ao prazo de 3 e não ao de 10
anos. E atualmente o min. Guilherme Palmeira sustenta a inviabilidade da
manutenção da tese da prescrição decenal, com base nos mesmos argumentos.
Não obstante o reconhecimento da prescrição trienal ser a interpretação
sistematicamente adequada, ela gera grande estranhamento, pois a redução no prazo
prescricional das ações de ressarcimento fez com que ele se tornasse inferior ao da
pretensão punitiva, de tal forma que as perspectivas teóricas assentadas na
permanência do direito de reparação deixaram de fazer sentido, e torna-se premente
uma nova articulação entre o direito de punir e o dever de reparar.
Além disso, tal reflexão deve levar em conta também que, além de ser mais
curta, a prescrição civil é contada a partir da violação do direito (conforme do art. 189
do CC), enquanto o termo inicial da prescrição disciplinar é a data em que o ilícito se
tornou conhecido (por força do art. 142 da Lei n. 8.112/90). Assim, pode ser que um
ilícito somente se torne conhecido após o encerramento do prazo prescricional para

a sua reparação, de tal forma que a simples aplicação das regras civis conduziria a
uma impossibilidade do próprio ressarcimento.
Considerações políticas desse tipo estão por trás da recusa da aplicação do
prazo trienal, o que motivou os próprios ministros que reconheceram a inviabilidade
da jurisprudência atual a buscar saídas hermenêuticas que subsidiem prazos
prescricionais maiores. É perceptível que a transição jurisprudencial para a
prescritibilidade se deu em um contexto no qual o prazo prescricional era muito
grande e, com isso, teria poucas possibilidades de ocorrer. Mesmo a prescrição de 10
anos é um prazo bastante dilatado, especialmente considerando que se trata apenas
do prazo para iniciar a tomada de contas. Somente dentro desse contexto é que
faziam sentido observações como a de Jorge Jacoby Fernandes, no sentido de que a
tomada de contas especial “possui natureza preparatória da ação civil” e que “sendo
instrumental e acessória em relação à ação de reparação de danos [...], deve seguir o
mesmo prazo prescricional que essa ação”[12].
Porém, o prazo trienal se afigura tão curto que as reações a tal redução são
muito grandes, embora por motivos teleológicos e não sistemáticos. Ressalte-se que não
se afirma aqui a necessidade uma distinção estanque entre argumentos políticos e
jurídicos, na busca de uma idealista interpretação valorativamente neutra. Porém, as
questões políticas precisam ser resolvidas, dentro do discurso jurídico, a partir de
elaborações hermenêuticas que permitam dar um sentido também sistemático às
interpretações propostas. Assim, por mais que os valores políticos (como a
necessidade de um prazo adequado para a atuação do Tribunal) sejam relevantes
para a tomada de decisão, eles precisam ser articulados com uma interpretação
normativa que confira um sentido sistemático às regras e princípios que norteiam a
atuação do Tribunal.
E, ao que parece, não há argumentos sistematicamente fortes no sentido da
manutenção da atual jurisprudência, que somente permanece hegemônica porque
ainda não se encontrou uma saída adequada para a situação. Frente a essa questão, e
reconhecendo a falta de critérios consistentes que viabilizem a manutenção do prazo
decenal, Marcos Bemquerer sustentou um retorno à tese da imprescritibilidade, que
evitaria a colocação do espinhoso problema da fixação do prazo prescricional.
Porém, parece que essa tese não encontra muito eco, pois implica o rompimento de
uma série de pressupostos que já foram atacados de maneira exaustiva na
jurisprudência da Corte.
Já Guilherme Palmeira enfrenta o problema de modo mais transparente,
sustentando de forma clara os pressupostos valorativos que o conduziram a rejeitar
a aplicação analógica do Código Civil e a caracterizar a existência de uma lacuna a
ser preenchida com base em normas de direito público. Afirmou ele explicitamente
que “os prazos prescricionais, do CC/2002, têm como escopo, essencialmente, os
direitos decorrentes de relações jurídicas travadas no âmbito da vida civil, entre
particulares, em que a pacificação social exige mais rapidez”, o que o levou sugerir a
analogia com os diversos prazos qüinqüenais presentes na legislação administrativa.
Assim, por mais que a prescrição trienal se afirme a saída mais adequada sob
um argumento sistemático, uma série de elementos teleológicos impele os ministros a
rejeitá-la, seja por meio da manutenção de uma prescrição decenal insubsistente, do
retorno à jurisprudência anterior ou pelo oferecimento de novos parâmetros de

analogia. Com isso, ainda que de forma velada, estão em jogo as percepções acerca
de qual seria um prazo prescricional que harmonizasse a segurança jurídica com o
interesse público pelo ressarcimento.

5 - O ressarcimento derivado de decisões condenatórias
Esse tipo de harmonização é possível em campos do direito bastante
relacionados à atuação do TCU, notadamente no que toca às decisões em processo
administrativo-disciplinar, das ações penais e de ações de improbidade. Em todos
esses casos, existem elementos sistemáticos que possibilitam uma solução
hermenêutica que, na prática, termina por igualar em cinco anos a prescrição da
pretensão punitiva e da compensatória.
Isso ocorre porque, nessas situações, um dos efeitos legais da condenação
punitiva é a determinação do dever de indenizar os danos referentes ao ilícito. Com
isso, embora seja possível sustentar que a ocorrência do ilícito gera uma pretensão civil
autônoma, que prescreve em três anos, não se pode deixar de lado que é a própria
lei que define o dever de ressarcir como uma das implicações da decisão
condenatória. Portanto, não mais cabe acentuar nesses casos a existência de uma
pretensão civil autônoma ao ressarcimento, devendo-se encarar o dever de ressarcir
primordialmente como uma decorrência legal da própria condenação penal ou
administrativa. E isso é plenamente justificável porque não faria qualquer sentido
realizar um processo administrativo que identificasse tal prejuízo e não determinasse
a sua compensação.
Tanto a condenação administrativa quanto a condenação penal têm como um
efeito tornar certo o dever de reparar os danos. Por isso mesmo é que art. 200 do
Código Civil, ao tratar dos efeitos civis das sentenças penais, determina que “quando
a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a
prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. Dessa forma, na sistemática
relativa aos danos causados por infrações penais, a pretensão de postular uma
indenização não começa a correr da data da violação do direito, mas da data do
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Com isso, é compatibilizado o sentido da prescrição civil com o efeito
constitutivo da sentença penal, que torna certo o dever de indenizar, embora não
quantifique diretamente o dano, que precisa ser definido em ação cível própria.
Porém, essa ação própria é descabida no campo administrativo, na medida em que o
processo administrativo e o processo de improbidade administrativa devem
determinar o dano de maneira líquida, de tal forma que não é preciso mover uma
ação específica para determinar o quantum da dívida.
Isso ocorre porque há uma grande diferença no processo de determinação de
prejuízos do erário e de prejuízos de particulares. Quando uma pessoa verifica a
existência de um prejuízo que é negado pelo suposto causador do dano, cabe a ela
instaurar um processo judicial que investigará a existência do dano, o nexo de
causalidade e eventualmente a culpabilidade do réu. Mesmo no caso da condenação
penal, o efeito civil é de tornar certo o dano, mas não o de liquidá-lo, de tal forma
que a exigência da reparação depende de que se mova uma ação específica.
Porém, no campo do direito administrativo, a presença de indícios de
irregularidade deve originar um processo em que esses elementos são avaliados, que

pode ocorrer nas modalidades de sindicância, processo administrativo disciplinar ou
processo de improbidade administrativa. Em todos esses casos, a observância do
devido processo legal permite que tais processos administrativos ou judiciais tenham
como efeito não apenas a certeza da dívida, mas também a determinação do quantum
debeatur. Assim, eles resultam em uma decisão definitiva que impõe o dever de
ressarcir os danos identificados, de tal forma que ela esgota a discussão acerca da
quantificação do prejuízo, restando apenas ao Estado executar a decisão.
Com isso deixou de fazer sentido na sistemática administrativa a própria
discussão acerca de uma eventual ação de ressarcimento, pois o resultado do processo
administrativo já é um título a ser executado. Assim, se algum prazo começa a correr
do momento em que a decisão administrativa adquire definitividade, não é o da
prescrição da ação de ressarcimento, mas o da prescrição do direito de executar o
crédito que é constituído pela própria decisão.
Esse tipo de situação é regulado no direito penal a partir da oposição entre a
pretensão punitiva e a pretensão executória. Contudo, no direito civil inexiste uma divisão
entre os tipos de prescrição, sendo que a articulação entre constituição e execução é feita
por uma simples interrupção do prazo, que é interrompido no início do processo
que visa a constituir o título a ser executado, e passa a contar novamente a partir do
momento em que o processo se extingue.
Assim é que, no direito civil, o prazo para iniciar o processo voltado à
constituição de um título executivo é idêntico ao prazo para executar o título
constituído pelo processo. E ambos os casos são tratados como a definição de um
prazo prescricional relativo à pretensão de judicializar a cobrança de uma dívida,
levando ao Poder Judiciário tanto as demandas relativas à sua constituição quanto à
sua execução.
No caso das pretensões de ressarcimento ao erário, não faz sentido judicializálas na fase constitutiva, na medida em que a determinação dos responsáveis e a
quantificação do dano está ligada a procedimentos administrativos específicos, que
seguem um rito próprio e são hábeis para a constituição do débito. Todavia, a
Administração não tem meios para executar as dívidas que constitui, de tal modo que
é plenamente cabível a judicialização da pretensão de ressarcimento na fase
executiva, o que somente pode ser realizado dentro dos prazos prescricionais
cabíveis, definidos no direito civil.
Por isso mesmo, a execução das dívidas resultantes de ressarcimento deve
ocorrer dentro do prazo de prescrição das ações de reparação civil, muito embora o
processo que gera a condenação ao pagamento seja regido pela prescrição da
pretensão punitiva. Mas seria essa solução aplicável ao processo de Tomada de Contas?

6 - Paradoxos da atual jurisprudência do TCU
Aparentemente, o posicionamento descrito não se coaduna à percepção típica
do TCU sobre o processo de Tomada de Contas porque normalmente se acentua o
caráter reparatório desse processo. Assim, na medida em que o TCU afirma que o
único limite ao seu poder de controle é a prescrição da dívida, torna-se mais difícil
sustentar que o dever de reparar é efeito legal do reconhecimento da irregularidade
das contas. Além disso, tal posicionamento conduziria ao reconhecimento de uma

lacuna quanto à definição do prazo prescricional da própria atuação punitiva do
TCU, no que toca à aplicação das multas previstas na lei Lei nº 8.443/92.
O enfrentamento dessas dificuldades nunca chegou a bom termo na
jurisprudência do Tribunal, que oscilou na década de 90 entre a negação e a
afirmação da prescritibilidade, e que voltou a debater a questão na medida em que a
legislação produzida na última década fez aflorar uma divergência interna acerca da
consistência da atual solução, motivada especialmente pelas tensões existentes entre
o entendimento dominante da Corte e as inovações trazidas por três leis: o Código
Civil de 2002, a Lei da Prescrição Administrativa e a Lei do Processo
Administrativo, que alteraram substancialmente o tratamento da prescrição e da
decadência.
O art. 54 Lei de Processo Administrativo inovou ao prever que o “direito da
Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis
para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada má-fé”. Com isso, houve uma limitação ao exercício
da autotutela, de tal forma que o direito de rever os próprios atos está agora
submetido a um prazo decadencial. Porém, o TCU não admitiu esse tipo de limitação
ao seu próprio funcionamento, sob o argumento de que o Tribunal é regido por
uma legislação própria, cujo funcionamento não está submetido diretamente à lei do
processo administrativo.
De toda forma, esse comando não teria uma grande implicação direta na
atividade do TCU porque os processos de Tomada de Conta não visam a anular
atos, mas a identificar irregularidades, punir os infratores e ressarcir o erário. E nada
impede que, mesmo após a decadência do direito de anular um ato mediante decisão
auto-executória, seja movido um processo administrativo voltado à punição dos
responsáveis e à conseqüente reparação do prejuízo, pois o prazo prescricional das
infrações disciplinares começa a correr do momento em que se toma conhecimento
do fato, e não do tempo de sua ocorrência. Além disso, a ocorrência de má-fé, que
está presente em boa parte dos casos de irregularidade de contas, afasta a incidência
do referido dispositivo.
Mais relevante é a Lei de Prescrição Administrativa, que determina que
“prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação
em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado”. Nesse caso, o TCU rejeitou a aplicação da
lei aos seus processos sob o argumento de que ele, “ao desempenhar as atribuições
constitucionais que lhe foram outorgadas pela Carta Magna (arts. 70 e 71), não
exerce poder de polícia, mas sim atividades típicas de controle externo”[13].
Essa é uma rejeição consistente, pois efetivamente o TCU não exerce poder de
polícia propriamente dito, na medida em que exerce um controle da própria
administração ou de pessoas que têm um vínculo jurídico com a administração.
Assim, não se trata da simples fiscalização da adequação das atividades particulares
lícitas às limitações impostas pelo Estado, mas da fiscalização da licitude do uso de
verbas públicas repassadas a entes privados por meio de atos jurídicos bilaterais.
Além disso, a promoção do ressarcimento ao erário não é propriamente punitiva,
mas compensatória, na medida em que determina a reparação do dano.

Porém, parte da atuação do TCU é também punitiva, pois ele pode aplicar
multas, o que traz à tona a discussão da aplicabilidade do referido prazo
prescricional à possibilidade de imposição de sanções pelo Tribunal. Como afirmou
o min. Ubiratan Aguiar “ao Tribunal somente cabe a apreciação das situações em
que, além da reparação civil, exista a possibilidade de que sejam atribuídas ao
responsável sanções de outra natureza, especificadas em nossa Lei Orgânica, a
exemplo da aplicação de multas e da declaração de inidoneidade do licitante
fraudador.”[14] Todavia, por mais que tenha reconhecido que a aplicação de multas
tratar-se efetivamente do exercício de uma punição, o Tribunal firmou neste
processo a posição de que seus processos não estariam submetidos ao referido
prazo prescricional na medida em que não configuram exercício de poder de polícia.
Com isso, o TCU rejeitou a existência de prescrição ou decadência relativa ao
exercício do seu poder de controle, restando-lhe como única limitação a prescrição
da pretensão estatal de obter ressarcimento pelos eventuais prejuízos. Porém, esse
posicionamento termina por conduzir a uma afirmação implícita da imprescritibilidade
da pretensão punitiva ligada às tomadas de conta, na medida em que não as submete
a qualquer tipo de limitação temporal. Tal postura, contudo, é incompatível com
disposto no art. 37, §5º da Constituição Federal (que determina a prescritibilidade da
ação punitiva do Estado), além de não guardar conformidade com a consolidação,
na última década, da tese de que a prescritibilidade é a regra para todo tipo de ação
condenatória.
Além disso, ao desligar radicalmente a questão punitiva da reparadora, o TCU
dificulta a aplicação da estrutura argumentativa que encara o ressarcimento como
um efeito legal da decisão administrativa que reconhece a irregularidade,
posicionamento esse que permitiria uma harmonização adequada dessas duas
pretensões, nos mesmos moldes em que ela se mostra viável em sede penal,
disciplinar e de improbidade administrativa.

7 - Por uma solução que supere os paradoxos
Pelo exposto, há duas questões em aberto na prescrição relativa aos processos
de tomadas de conta. De um lado, existe uma virtual imprescritibilidade da pretensão
punitiva, na medida em que o TCU não reconheceu explicitamente nenhum limite
temporal à possibilidade de aplicação das sanções. De outro, existe o
reconhecimento quase unânime da prescritibilidade da pretensão reparadora,
embora esteja em curso um debate acerca da definição exata do prazo. Contudo,
apenas o segundo tema está na ordem do dia, pois a temática da prescrição da
pretensão punitiva não tem sido diretamente enfrentada.
Não obstante, a resolução isolada do problema da prescritibilidade da
pretensão reparatória deixa em aberto a questão da prescritibilidade do direito de
impor sanções. E, uma vez que a pretensão punitiva não se confunde com a
reparatória, mas está ligada a ela por serem ambas analisadas pelo mesmo processo
administrativo, esses dois temas merecem uma solução conjunta, sem a qual não se
poderia resguardar a sistematicidade do direito.
Uma interpretação que se mostraria bastante adequada e que daria um sentido
sistemático a toda a regulação administrativa da relações entre punição e reparação seria
admitir a aplicabilidade da Lei de Prescrição Administrativa aos processos do TCU,
o que limitaria a 5 anos a possibilidade de iniciar as Tomadas de Conta. Com isso,

seria possível entender que, tal como no direito penal e administrativo disciplinar, a
determinação da reparação seria um efeito legal da decisão. Com isso, não se cairia
no prazo prescricional de 3 anos, que o Tribunal busca elidir por considerá-lo
incompatível com o interesse público, mas também não se optaria por uma solução
sem consistência jurídica, como a que atualmente domina a jurisprudência da Corte.
Para que isso fosse possível, bastaria dar uma interpretação extensiva à
expressão poder de polícia, para considerar que o legislador não utilizou o conceito da
maneira mais técnica, o que poderia estender a aplicação da Lei de Prescrição
Administrativa a toda atividade fiscalizadora que visa à imposição de penalidades. Outra
saída seria seguir a tendência consolidada de admitir a prescritibilidade, para
caracterizar a existência de uma lacuna e, na esteira do argumento de Guilherme
Palmeira, utilizar a Lei da Prescrição Administrativa como paradigma para uma
operação hermenêutica de analogia.
De um modo ou de outro, haveria o reconhecimento de que a tomada de
contas não é um processo meramente reparador com eventuais efeitos punitivos,
mas um processo cuja decisão que acarreta simultaneamente efeitos punitivos e
reparatórios. Com isso, restaria garantido um prazo prescricional adequado para a
realização da tomada de contas, bem como um prazo suficiente para a execução do
título constituído pela sua decisão, que poderia seguir a regra civil dos 3 anos para os
efeitos indenizatórios, sem colocar em risco a efetividade da ação do próprio
Tribunal.
Assim, continuar a discutir simplesmente o problema da definição de um
prazo prescricional autônomo para a prescrição civil deixa de lado a relevante
questão do prazo da prescrição das sanções administrativas envolvidas no processo de
tomada de contas. Com isso, fica claro que todas as soluções em jogo
(imprescritibilidade, prescrição decenal, prescrição trienal ou prescrição qüinqüenal
por analogia) são insuficientes para organizar devidamente a atuação do TCU, por
atacarem somente uma das faces do problema.

8 - Conclusão: por um equilíbrio entre sistematicidade e teleologia
Somente no modelo do Código Civil anterior é que fazia sentido a
permanência de uma ação autônoma de reparação de dano civil, com sua longa
prescrição vintenária. Além disso, é apenas na antiga configuração dos prazos que
tinha sentido o dispositivo constitucional que mantinha a prescrição civil a salvo da
prescrição administrativa. Portanto, as modificações legislativas impostas pelo novo
Código Civil, pela Lei da Prescrição Administrativa e pela Lei de Processo
Administrativo exigem uma modificação na articulação dos prazos prescricionais
envolvidos na atuação do TCU.
Porém, as soluções atualmente propostas no âmbito do Tribunal resolvem a
questão de maneira incompleta, pois estão ligadas a uma mera atualização do
problema anterior, que se limitava na definição do prazo prescricional da pretensão de
ressarcimento. Contudo, uma avaliação sistemática das referidas inovações legislativas
exige uma revisão mais profunda, no campo do direito administrativo, das diversas
formas de relacionar a pretensão punitiva com a pretensão reparadora. Entretanto,
nenhuma das vertentes defendidas no TCU é capaz de oferecer uma articulação
adequada entre esses dois institutos, na medida em que a elas não envolvem o
enfrentamento da prescritibilidade da pretensão punitiva, que é uma decorrência dos

pressupostos que levaram a que a tese da prescritibilidade da preensão reparadora se
consolidasse na jurisprudência do Tribunal.
Portanto, é preciso expandir o debate, para que ele abranja também essa
espinhosa questão, o que aponta para uma solução sistemática capaz de aproximar a
regulação dos processos no Tribunal aos demais processos administrativos e penais,
em que tipicamente não faz mais sentido operar diretamente com a pretensão de
ressarcimento, pois esse tipo de construção somente é relevante quando o prazo
prescricional da reparação é superior ao da punição, o que ocorre atualmente apenas
nos casos infração disciplinar punível com advertência ou suspensão.
Assim, nos casos mais relevantes, é o processo administrativo ou de
improbidade administrativa que constitui o próprio débito, de tal forma que, após a
decisão, já não mais caberia discutir a prescrição da ação de ressarcimento (que é a
prescrição da pretensão de constituir um título executivo), mas apenas a prescrição
do direito de executar o título já constituído pela decisão administrativa ou judicial.
E essa prescrição, levando em contas os próprios precedentes da Corte, deve
ser regulada pelo Código Civil, que fixa em 3 anos o prazo prescricional das
pretensões de reparação. Porém, a exigüidade desse prazo trienal não ameaça o
interesse público, dado que restaria mantido o razoável prazo de cinco anos para o
início da tomada de contas e que a prescrição do direito de executar o título
somente começaria a correr do último ato processual no julgamento desses
processos.
Assim, é possível construir uma interpretação adequada tanto aos parâmetros
sistemáticos quanto aos teleológicos, na medida em que articula devidamente as
regras e princípios jurídicos envolvidos, respeita as diversas simetrias de um direito
administrativo que atualmente tende à prescrição qüinqüenal, bem como garante
prazos suficientes para que o TCU exerça adequadamente as suas funções
constitucionais.
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está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez
anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos
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