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Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCI-
ONALIDADE.  ART. 76, § 7o,  DA CONSTITUIÇÃO DE MI-
NAS GERAIS, E ARTS. 19, § 1o; 110-A A 110-F; 110-H A 110-J
E 118-A DA LEI COMPLEMENTAR 102/2008.  ALEGAÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.  IMPROCEDÊNCIA.  DE-
PENDÊNCIA LÓGICA ENTRE AS NORMAS. FUNDAMEN-
TAÇÃO  APLICÁVEL  À  INTEGRALIDADE  DELAS.
MÉRITO.  PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NO TRIBUNAL
DE CONTAS DE MINAS GERAIS. EMENDAS PARLAMEN-
TARES COM TEMAS DISTINTOS DAS PROPOSIÇÕES LE-
GISLATIVAS DE INICIATIVA DA CORTE. AFRONTA AOS
ARTS.  73,  CAPUT, 75,  CAPUT,  E 96, II,  D,  DA CONSTITUI-
ÇÃO. INOVAÇÃO SEM CORRESPONDÊNCIA COM O MO-
DELO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA (CR, ARTS. 25,
CAPUT, E 75, CAPUT). REGRAS PRESCRICIONAIS EM TO-
MADAS DE CONTAS QUE VISEM À REPARAÇÃO DE DA-
NOS. IMPRESCRITIBILIDADE  DAS  AÇÕES  DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (CR, ART. 37, § 5o). 

1. Descabe falar em inépcia da petição inicial, por ausência de im-
pugnação  específica,  quando  sua  fundamentação  for suficiente
para atacar a totalidade dos dispositivos impugnados.

2. São inconstitucionais, por violarem os arts. 73, caput, 75, caput, e
96, II, d, da Constituição da República, dispositivos acrescidos em
lei estadual  por  emendas parlamentares que  inovem substancial-
mente texto originário de proposição de iniciativa reservada ao tri-
bunal de contas estadual. 
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3. Usurpa iniciativa legislativa do tribunal de contas e afronta sua
autonomia institucional e administrativa e o princípio da simetria
incluir, em constituição estadual, normas de organização e funcio-
namento incompatíveis com o modelo federal.

4. É inconstitucional fixar  prazo prescricional em procedimentos
administrativos da competência de tribunais de contas (tanto o da
União quanto os  estaduais), no que alcance pretensões estatais –
que, nesse caso, são de toda coletividade – de ressarcimento de da-
nos causados ao erário.

5. Parecer por procedência do pedido.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade,  com pedido

de medida cautelar, dirigida contra contra o art. 76, § 7o, da Consti-

tuição do Estado de Minas Gerais, acrescido pela Emenda Consti-

tucional 78, de 5 de outubro de 2007, e  contra  os arts.  19, § 1o;

110-A a 110-F; 110-H a 110-J e 118-A, todos da Lei Complementar

102, de 17 de janeiro de 2008, acrescidos pelas Leis Complementa-

res 120, de 15 de dezembro de 2011, e 133, de 5 de fevereiro de

2014, do Estado de Minas Gerais.  Dispõem sobre organização do

tribunal de contas estadual.

Eis o teor das normas:

Constituição do Estado de Minas Gerais

Art. 76. [...]
§ 7o O Tribunal de Contas, no exercício de suas competências,
observará os institutos da prescrição e da decadência, nos ter-
mos da legislação em vigor.

Lei Complementar 102/2008, de Minas Gerais

Art. 19. [...]
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§ 1o   O Presidente  não admitirá  denúncia  ou representação
nem determinará a autuação de processos quando verificar a
ocorrência de prescrição ou decadência, salvo comprovada
má-fé. [...]

TÍTULO V-A
DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 110-A. A prescrição e a decadência são institutos de or-
dem pública, abrangendo as ações de fiscalização do Tribu-
nal de Contas.
Parágrafo único. O reconhecimento da prescrição e da deca-
dência poderá dar-se de ofício pelo relator ou mediante pro-
vocação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
ou requerimento do responsável ou interessado.

CAPÍTULO II
DA PRESCRIÇÃO

Art. 110-B. A pretensão punitiva do Tribunal de Contas fica su-
jeita a prescrição, conforme o prazo fixado para cada situação.

Seção I
Das causas que interrompem ou suspendem a prescrição

Art. 110-C. São causas interruptivas da prescrição:
I – despacho ou decisão que determinar a realização de inspe-
ção cujo escopo abranja o ato passível de sanção a ser apli-
cada pelo Tribunal de Contas;
II – autuação de feito no Tribunal de Contas nos casos de
prestação e tomada de contas;
III – autuação de feito no Tribunal de Contas em virtude de
obrigação imposta por lei ou ato normativo;
IV – instauração de tomada de contas especial pelo Tribunal
de Contas;
V – despacho que receber denúncia ou representação;
VI – citação válida;
VII – decisão de mérito recorrível.
Art. 110-D. As causas suspensivas da prescrição serão disci-
plinadas em ato normativo próprio.
Parágrafo único. Cessada a causa suspensiva da prescrição, re-
toma-se a contagem do prazo do ponto em que tiver parado.
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Seção II
Dos prazos da prescrição

Art. 110-E. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas, considerando-se como termo inicial para
contagem do prazo a data de ocorrência do fato.
Art. 110-F. A contagem do prazo a que se refere o art. 110-E
voltará a correr, por inteiro:
I – quando da ocorrência da primeira causa interruptiva da pres-
crição, dentre aquelas previstas nos incisos I a VI do art. 110-C;
II – quando da primeira decisão de mérito recorrível.
Parágrafo único. Os agentes que derem causa à paralisação in-
justificada da tramitação processual do feito poderão ficar su-
jeitos  à  aplicação  de  sanções,  mediante  processo
administrativo disciplinar.
Art. 110-G. (VETADO)

CAPÍTULO III
DA DECADÊNCIA

Art. 110-H. Salvo disposição legal em contrário, não se apli-
cam à decadência as normas que interrompem ou suspendem
a prescrição.
Parágrafo único. Nas  aposentadorias,  reformas  e  pensões
concedidas há mais de cinco anos, bem como nas admissões
ocorridas há mais de cinco anos, contados da data de entrada
do servidor em exercício, o Tribunal de Contas determinará o
registro  dos  atos  que a  administração já  não puder  anular,
salvo comprovada má-fé.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 110-I. O Tribunal publicará em sua página na internet a
relação dos atos, devidamente fundamentados, que reconhe-
cerem a prescrição e a decadência a que se referem os arts.
110-A a 110-H desta Lei Complementar.
Art. 110-J. O processo será extinto com resolução de mérito
quando for reconhecida a prescrição ou a decadência.
[...]
Art. 118-A. Para os processos que tenham sido autuados até
15 de dezembro de 2011, adotar-se-ão os prazos prescricio-
nais de:
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I – cinco anos, contados da ocorrência do fato até a primeira
causa interruptiva da prescrição;
II – oito anos, contados da ocorrência da primeira causa in-
terruptiva da prescrição até a primeira decisão de mérito re-
corrível proferida no processo;
III – cinco anos, contados da prolação da primeira decisão de
mérito recorrível até a prolação da decisão de mérito irrecorrível.
Parágrafo único. A pretensão punitiva do Tribunal de Contas
para os processos a que se refere o  caput prescreverá, tam-
bém, quando a paralisação da tramitação processual do feito
em um setor ultrapassar o período de cinco anos.

Sustenta  a  petição  inicial  que  os  dispositivos  contrariam os

arts. 25, caput; 37, § 5o; 73, caput; 75, caput; e 96, II, d, da Constituição

da República. 

O relator adotou o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 10 de no-

vembro de 1999, e solicitou informações dos órgãos interessados

(peça 7 do processo eletrônico).

O Governador do Estado suscitou preliminar de impugnação

genérica e, no mérito, defendeu a constitucionalidade das normas. A

seu ver,  estas  decorrem  de emendas  parlamentares  que  guardam

pertinência com a proposição inicial e não interferem na estrutura e

organização da corte de contas,  mas prestigiam segurança jurídica,

devido  processo  legal  e  eficiência.  Esclareceu  que  incidência  de

prescrição e decadência  sobre a atuação do tribunal de contas  mi-

neiro se restringe à imposição de sanções. Não acarreta perdão ou

anistia em relação ao dever de ressarcir o erário por atos causadores

de lesão.  Entendeu não haver ofensa ao princípio da simetria, em

razão de a CR não vedar, de forma expressa, aplicação dos institu-

tos  pelo Tribunal de Contas da União.  Pugnou  por  indeferimento
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de medida cautelar e, em caso de procedência do pedido, por mo-

dulação dos efeitos, a fim de manter prescritas situações já alcança-

das pela lei (peça 11).

A Assembleia Legislativa  informou que a  tramitação  do pro-

jeto originador da lei foi regular e que seu conteúdo não contrariou

a Constituição Federal.  Afirmou haver pertinência temática entre a

proposição  e  as  matérias  acrescidas  por  emendas parlamentares.

Alegou inexistir reserva de iniciativa para temas relativos a prescri-

ção e decadência em tribunais de contas. Afastou os vícios materiais

e  ratificou  o  pedido  de  modulação  formulado  pelo  governador

(peça 14).

A Advocacia-Geral da União  manifestou-se por improcedên-

cia do pedido, na linha das informações dos requeridos (peça 19).

Requereram ingresso no processo, na condição de amici curiæ, a

Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON)

e o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais,  os

quais pugnaram por conhecimento e procedência dos pedidos (pe-

ças 21 e 29).

É o relatório.
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2 ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

Aduz o Governador de Minas Gerais que a petição inicial vei-

culou impugnação genérica  e  superficial,  porque não procedeu a

exame objetivo e específico de cada uma das normas jurídicas con-

tidas nos dispositivos questionados.

O art.  76,  § 7o,  da  Constituição  mineira e  os  arts.  19,  § 1o;

110-A a 110-F; 110-H a 110-J e 118-A da Lei Complementar 102,

de 17 de janeiro de 2008, de Minas Gerais, guardam relação de de-

pendência lógica, porquanto disciplinam os mesmos institutos jurí-

dicos: prescrição e decadência nas ações de fiscalização do tribunal

de contas estadual. 

Descabe falar em inépcia da petição inicial por ausência de im-

pugnação específica, pois ali há fundamentos que valem para a tota-

lidade dos dispositivos atacados. A causa de pedir é a mesma para

todas as normas: inobservância do princípio da simetria na estrutu-

ração da corte de contas,  violação de sua iniciativa legislativa e da

cláusula constitucional de imprescritibilidade das ações de ressarci-

mento de danos ao erário. 

Os  argumentos  da  petição  inicial  são  perfeitamente  válidos

como fundamento para impugnar a integralidade do art. 76, § 7o, da

Constituição mineira e dos dispositivos mencionados da Lei Com-

plementar  102/2008.  Logo,  encontram-se atendidos os  requisitos

do art. 3o da Lei 9.868/1999. 
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3 MÉRITO

Deve ser julgado procedente o pedido desta ação direta. 

A Constituição da República de 1988 consolidou os tribunais

de contas como órgãos de estatura constitucional,  com incumbên-

cia de executar controle externo das atividades financeiras e opera-

cionais  de  todos  os  poderes  e  órgãos  da  administração  direta  e

indireta. Para devido desempenho de suas atribuições constitucio-

nais,  conferiu-lhes autonomia  institucional,  administrativa  e orça-

mentário-financeira e assegurou importantes garantias institucionais

a seus membros. 

Controle externo é função essencial à consolidação da demo-

cracia, à efetivação do direito à moralidade e à probidade adminis-

trativa  e  à  eficiência  na  gestão  da  coisa  pública.  A  despeito  de

possuir como atribuição auxiliar o Poder Legislativo, não há subor-

dinação hierárquica ou administrativa entre cortes de contas e parla-

mento; o vínculo é apenas institucional. 

Atividades  de fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,

operacional e patrimonial da administração pública,  desenvolvidas

pelos tribunais de contas, são de inegável interesse público. Trata-se

de funções de contenção do poder estatal e de verificação da legiti-

midade de suas contas ante princípios e normas constitucionais. In-

teressam,  dessa  maneira,  diretamente  à  sociedade,  porquanto

essenciais à consolidação da moralidade, da eficiência, da probidade

administrativa e da própria realização de direitos fundamentais. Por

emanarem diretamente da Constituição, as funções de controle ex-
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terno são indelegáveis,  irrenunciáveis e insuscetíveis de mitigação

por intermédio de legislação infraconstitucional.

Conforme demonstrou  com suficiência  a  petição inicial,  os

dispositivos questionados da Lei Complementar mineira 102, de 17

de janeiro de 2008,  acrescidos pelas Leis Complementares  120,  de

15 de dezembro de  2011,  e 133, de 5 de fevereiro de 2014,  origi-

naram-se de emendas parlamentares que inseriram matéria absolu-

tamente estranha em projetos de  iniciativa  exclusiva  da  corte  de

contas estadual. 

As leis incluíram normas que determinam incidência de pres-

crição e decadência sobre todas as ações de fiscalização do tribunal

(LC 102/2008, arts. 110-A e 110-B); estabelecem causas interrupti-

vas ou suspensivas (arts. 110-C e 110-D); definem prazo prescricio-

nal  geral  e termo inicial  (arts.  110-E, 110-F e 110-H);  determinam

extinção de processos prescritos (art. 110-J) e fixam regras especiais

aplicáveis a processos de controle autuados até 15 de dezembro de

2011 (art. 118-A). Impõem, ainda, ao presidente da corte, obrigato-

riedade de rejeitar sumariamente notícias (“denúncias”) e represen-

tações,  caso verificada  prescrição ou decadência  (art.  19,  § 1o),  e

possibilitam ao relator reconhecê-las de ofício ou mediante provo-

cação do Ministério Público  no TCE ou de qualquer interessado

(art. 110-A, parágrafo único).

Ao disciplinarem  os institutos da prescrição e da decadência

relativamente às atribuições do Tribunal de Contas  do Estado  de

Minas Gerais (TCE/MG), as normas usurparam iniciativa legisla-
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tiva conferida ao órgão pelos arts.  73, caput,1 75, caput,2 e 96, II,  d,3

da Constituição da República.

Além disso,  tais  normas e o art. 76,  § 7o, da Constituição de

Minas Gerais inovaram indevidamente em relação ao modelo fede-

ral de organização, composição e fiscalização dos tribunais de con-

tas,  inscrito  na  Constituição  e  na  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de

Contas da União (Lei 8.443, de 16 de julho de 1992), cuja observân-

cia era obrigatória.  Dessa maneira,  afrontaram os arts. 25,  caput,4 e

75, caput, da CR.

De resto, não excepcionaram do alcance das regras prescricio-

nais e decadenciais os processos administrativos de competência do

tribunal de contas relativos a ressarcimento de danos ao erário, em

descompasso com a cláusula constitucional  de imprescritibilidade

inscrita no art. 37, § 5o, da Lei Fundamental brasileira.5

1 “Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede
no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território
nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.”

2 “Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à
organização,  composição  e  fiscalização  dos  Tribunais  de  Contas  dos
Estados e do Distrito Federal,  bem como dos Tribunais e Conselhos de
Contas dos Municípios.”

3 “Art. 96. Compete privativamente: [...]
II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais
de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no
art. 169: [...]
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; [...].”

4 “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.”

5 “Art. 37. [...]
§ 5o 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. [...].”
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4 CONCLUSÃO

Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República reporta-se

às razões deduzidas na petição inicial,  que reitera, e  manifesta-se

por conhecimento e procedência do pedido.

Brasília (DF), 2 de maio de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WCS/AMO-Par.PGR/WS/2.359/2017
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