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1. APRESENTAÇÃO
O presente manual tem como objetivo auxiliar os gestores da Administração
Pública do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso na instauração e processamento
da fase interna da Tomada de Contas Especial (TCE). Indica, entre as várias
abordagens, os casos em que devem ser instauradas, os agentes que estão sujeitos à
TCE, as autoridades competentes para instauração, o processamento e outros pontos
correlatos.
No âmbito do Estado de Mato Grosso a Tomada de Contas Especial tem
disciplinamento no art. 13 da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT):
Art. 13 A autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá adotar providências
imediatas com vistas à instauração de tomada de contas
especial para apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano, sempre que não forem
prestadas as contas, quando ocorrer desfalque, desvio de bens
ou valores públicos, a prática de ato ilegal, ilegítimo ou
antieconômico, bem como nos casos de concessão de
benefícios fiscais ou de renúncia de receitas que resultem em
prejuízo ao erário.
§ 1º. Comprovado o dano ao erário, a tomada de contas especial
deverá ser encaminhada desde logo ao Tribunal de Contas para
julgamento.
§ 2º. Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal
de Contas determinará a instauração da tomada de contas
especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão.
E no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(Resolução Normativa nº 14/2007):
Art. 156. A Tomada de Contas poderá ser, ainda, especial ou
ordinária.
§ 1º. Tomada de Contas Especial é o procedimento adotado pela
autoridade administrativa do órgão jurisdicionado para apuração
dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
dano quando verificar omissão do dever de prestar contas,
desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, não
comprovação da aplicação dos recursos públicos, ou ainda,
prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que
resulte dano ao erário.
§ 2º. Adotadas as providências e esgotadas todas as medidas
ao alcance da autoridade administrativa e do controle interno do
órgão visando a apuração dos fatos irregulares, o dano causado
e o responsável, a Tomada de Contas Especial será analisada
por ocasião da fiscalização in loco ou será encaminhada ao
Tribunal de Contas mediante solicitação do Relator.
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§ 3º. Restando infrutífera a Tomada de Contas Especial no órgão
de origem ou evidenciadas irregularidades graves, a autoridade
administrativa do órgão jurisdicionado deverá encaminhar de
ofício o processo para análise e julgamento do Tribunal de
Contas.
§ 4º. Se a autoridade administrativa não adotar as providências
cabíveis, o Relator determinará à autoridade hierarquicamente
superior a instauração da Tomada de Contas Especial,
evidenciando os elementos e demonstrativos a serem
apresentados relativamente ao exercício financeiro e à gestão,
ou somente quanto à gestão, fixando prazo para cumprimento
da decisão através de notificação.
§ 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, se não houver
autoridade hierarquicamente superior, o Relator representará ao
Tribunal Pleno para adoção de medidas necessárias ao
exercício do controle externo, nos termos da lei e deste
regimento interno. (Nova Redação dos §§ 2º, 4º e 5º, do artigo
156 dadas pela Resolução Normativa nº 32/2012).
Considera-se Autoridade Administrativa o Secretário de Estado ou
Dirigente de Órgão ou Fundo que for considerado unidade orçamentária e
entidade da administração indireta;

2. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ANTES DA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL
A autoridade administrativa deve, antes de instaurar a tomada de contas
especial, adotar medidas administrativas internas para caracterização ou elisão do
dano, bem como para o ressarcimento ao Erário.
As medidas administrativas internas que antecedem a instauração da
tomada de contas especial podem se constituir em:
 diligências,
 notificações,
 comunicações ou
 outros procedimentos devidamente formalizados, destinados a promover a
prestação de contas ou o ressarcimento ao erário estadual.

A autoridade administrativa poderá designar um ou mais servidores para
adoção das medidas administrativas. O servidor ou servidores designados deverão ter
afinidade com o objeto em análise, de modo a conferir celeridade e segurança aos
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trabalhos. E deverão adotar todos os atos necessários à instrução das medidas
administrativas, especialmente:

1. Reunir provas e realizar diligências necessárias à comprovação dos fatos e
identificação dos responsáveis, tais como documentos, comprovantes de
despesas,

comunicações,

disponibilizados

pareceres

irrestritamente

para

e

depoimentos

eventual

que

análise

de

devem

ser

processos

administrativos, inclusive de sindicâncias e disciplinares;
2. Apurar o dano detalhando o valor original, o valor atualizado acompanhado de
memória de cálculo, indicando o fator de atualização e a sua base legal, com os
respectivos acréscimos legais;
3. Qualificar os responsáveis;
4. Emitir notificação aos responsáveis, com aviso de recebimento que comprove a
ciência dos responsáveis, para:
a) reposição do bem ou indenização do valor integral do débito imputado por
meio de depósito identificado na conta do tesouro estadual, anexando o
respectivo comprovante;
b) comprovação da adoção de medidas saneadoras da irregularidade ou
ilegalidade que resultaram em ressarcimento ao erário; e
c) impugnação dos fatos apurados, do valor do débito e/ou da imputação da
responsabilidade, acompanhada de eventuais razões de defesa;
d) caso, não localizado o responsável, deverá ele ser notificado por edital
publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em até 5 (cinco) dias após a
devolução do Aviso de Recebimento (AR).

Após a conclusão das medidas administrativas, os servidores designados
deverão encaminhar os autos à autoridade administrativa.
A autoridade administrativa deverá emitir pronunciamento do qual atestará
ciência em relação aos fatos apurados, verificará se todas medidas administrativas
foram adotadas para o saneamento das deficiências e irregularidades, e caso forem
infrutíferas deverá determinar de imediato a instauração da Tomada de Contas
Especial.
A ausência de adoção das medidas administrativas caracteriza grave
infração

à

norma

legal,

sujeitando

a

autoridade

administrativa

omissa

à

responsabilização solidária e às sanções cabíveis.
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Nos procedimentos de investigação relacionados à apuração de atos ou
fatos ilegais, as solicitações de esclarecimentos, informações e documentos devem ser
atendidas com celeridade.
Os documentos que comprovam a adoção das medidas administrativas e
seus resultados deverão ser numerados na ordem cronológica dos procedimentos e
juntados aos autos das medidas administrativas.
As medidas administrativas deverão ser adotadas e concluídas em até 120
(cento e vinte) dias, contados:
I – da data fixada para a apresentação da prestação de contas, nos casos
de omissão no dever de prestar contas ou nos casos de falta de
comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado de Mato
Grosso, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere;
ou
II – da data do evento ou, quando desconhecida, da data da ciência do fato
pela autoridade administrativa, nos casos de desfalque ou desvio de
dinheiro, bens ou valores públicos e de caracterização de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.

O procedimento de tomada de contas especial não será instaurado
pelo Órgão ou Entidade quando, ocorrer:

I - O recolhimento do débito ou a recomposição dos bens ou dos valores
públicos pelos responsáveis; ou,
II - A apresentação da prestação de contas pelos responsáveis e a sua
aprovação pela autoridade administrativa do Órgão ou Entidade.
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2.1. Fluxo das Medidas Administrativas

3. INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Esgotadas todas as tentativas de reparação do dano no âmbito do órgão ou
entidade na fase das Medidas Administrativas, deverá ser instaurada de imediato a
tomada de contas especial com a finalidade de apurar os fatos, quantificar o dano e
identificar os responsáveis.

3.1. Responsável pela Instauração
As normas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso: Lei
Complementar nº 269/2007, Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 e Resolução
Normativa TCE-MT nº 24/2014 estabelecem que a autoridade administrativa
competente deve instaurar tomada de contas especial com a finalidade de apurar os
fatos, quantificar o dano e identificar os responsáveis emitindo a Portaria de Instauração
de TCE (Anexo MODELO V) caso o órgão ou entidade possua Comissão Permanente
de Tomada de Contas.
Caso, o órgão e entidade não possua comissão permanente, deverá ser
emitido a Portaria de designação de Comissão e Instauração de TCE (Anexo MODELO
VI)
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3.2. Hipóteses de Instauração da Tomada de Contas Especial
A tomada de contas especial somente será instaurada em débitos
superiores (devidamente atualizados de acordo com a legislação específica do débito)
à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou outro valor definido por meio de Resolução
do Tribunal de Contas do Estado, por ato da pela autoridade administrativa
competente nas seguintes hipóteses:
I - Omissão no dever de prestar contas;
II - Não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado de
Mato Grosso mediante convênio ou outro instrumento congênere, inclusive
mediante Termos de Parceria e Contratos de Gestão celebrados com
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e com Organizações
Sociais;
III - desfalque ou desvio de bens, dinheiros ou valores públicos;
IV - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao
erário;
V - Concessão de benefício fiscal ou de renúncia de receitas de que resulte
dano ao erário.
VI – Outros fatos definidos em legislação específica.

A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidária, deve adotar as providências imediatas com vistas à instauração de tomada de
contas especial, sempre que ocorrer alguma das hipóteses acima.
Em caso de extravio ou dano de bens públicos, que implicar em prejuízo de
pequeno valor, poderá a apuração do fato ser realizado por intermédio de Termo
Circunstanciado Administrativo (TCA), nos termos da Instrução Normativa AGE nº 01,
de 14 de novembro de 2012.
Considera-se prejuízo de pequeno valor aquele cujo preço de mercado para
aquisição ou reparação do bem extraviado ou danificado seja igual ou inferior ao limite
estabelecido como de licitação dispensável, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
Havendo indícios de dano ao erário, a tomada de contas especial deve ser
instaurada para verificar a extensão do dano e a identificação das pessoas físicas ou
jurídicas que concorreram ou lhe deram causa.
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A insuficiência de elementos probatórios da materialidade ou da autoria dos
fatos, não autoriza a dispensa de instauração da tomada de contas especial, os quais
serão produzidos na fase de instrução do processo.

3.3. Comissão de Tomada de Contas Especial ou Tomador de Contas
Não poderão ser designados para integrar a Comissão ou Tomador de
Contas ou para instruir o processo de tomada de contas especial, servidores que
integram o Controle Interno do órgão ou entidade processante, competindo-lhes
avaliar sobre a adequação das medidas administrativas adotadas e sobre a
regularidade do processo de tomada de contas especial.
A Comissão ou Tomador de Contas poderá solicitar apoio técnico
especializado para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes às suas
atribuições.
A tomada de contas especial será realizada com independência e
imparcialidade, cabendo à autoridade administrativa competente assegurar os
meios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.

3.3.1. Composição da Comissão de Tomada de Contas Especial
A designação dos membros da Comissão será por meio de Portaria pela
autoridade competente para instaurar a Tomada de Contas Especial (art. 8º, da
Resolução Normativa/TCE-MT nº 24/2014).
A Comissão deve composta de, no mínimo, 3 (três) membros para
formalizar, instruir e concluir o processo. A maioria dos membros da Comissão deverá
ser de servidores qualificados do quadro permanente do órgão ou entidade processante.
Os integrantes da Comissão não podem ter qualquer envolvimento com os
fatos a serem apurados ou interesse no resultado da tomada de contas especial,
devendo firmar declaração (Anexo MODELO I) de que não se encontram impedidos de
atuar no procedimento.
Nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual que possuírem
grande quantidade de processos a serem instaurados é recomendável a nomeação de
Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial (Anexo MODELO IV).
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3.3.2. Tomador de Contas
Nas unidades administrativas comprovadamente carentes de pessoal e
quando o débito estimado for inferior a 1.000 (mil) UPF/MT, considerando o valor
integral da UPF/MT, a Comissão de Tomada de Contas Especial poderá,
excepcionalmente, ser substituída por servidor, devidamente qualificado, formalmente
designado pela autoridade competente, por meio de Portaria.
O Tomador de Contas deve firmar declaração (Anexo MODELO I) de que
não se encontra impedido de atuar no procedimento.

3.4. Casos de Dispensa da Tomada de Contas Especial
Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas, fica dispensada a
instauração da tomada de contas especial, quando:
I - O valor do débito atualizado monetariamente for inferior a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais);
II - O prazo transcorrido entre a data provável de ocorrência do dano e a
primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa
competente seja superior a dez anos.

A autoridade competente deve consolidar os diversos débitos do mesmo
responsável cujo valor seja inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo
instaurar tomada de contas especial se o seu somatório, perante o mesmo órgão ou
entidade repassadora, atingir valores igual e maior de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais).
A não instauração da Tomada de Contas Especial, nos casos acima,
não desobriga a autoridade administrativa da adoção das medidas necessárias à
caracterização ou elisão do dano e ao ressarcimento ao Erário, devendo
encaminhar o processo para parecer jurídico e posterior encaminhamento à
Procuradoria Geral do Estado para inscrição em dívida ativa e cobrança judicial.
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4. FASE INTERNA
A tomada de contas especial possui duas fases:

I- Fase interna: realizada no âmbito da administração onde ocorreu a
irregularidade, impondo à autoridade administrativa o dever de adotar
medidas que objetivem o pronto ressarcimento dos danos causados ao
erário;
II- Fase externa: iniciada com a remessa da tomada de contas especial ao
Tribunal de Contas.

A fase interna se desenvolve no âmbito dos órgãos e entidades do Poder
Executivo diante do fato ensejador da instauração da tomada de contas especial. Nesta
etapa serão produzidas provas e evidências de forma a comprovar a irregularidade que
deu causa ao prejuízo ao erário estadual, para fundamentar a decisão do Tribunal de
Contas do Estado.
É uma fase importante para alcançar o objetivo da TCE, uma vez que se
propõe a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do
dano, para subsidiar o julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado na fase externa
da TCE.
É fundamental que fique demonstrado o nexo causal entre o fato
apurado, o valor do dano e o agente responsável.

4.1 Objetivo da Tomada de Contas Especial
A tomada de contas especial é um processo administrativo devidamente
formalizado e com rito próprio, adotado pela autoridade administrativa do órgão
jurisdicionado para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, tendo por
objetivo:
 a apuração dos fatos (o que);
 a identificação dos responsáveis (quem);
 a quantificação do dano (quanto), e ;
 a recomposição do prejuízo causado ao Erário.
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4.2. Prazos de Conclusão da Fase Interna da Tomada de Contas Especial
A fase interna do procedimento de tomada de contas especial deverá ser
concluída em até 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua instauração,
exceto quando houver outro prazo previsto em decisão do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, devendo ser observado o seguinte:
I – A Comissão ou o Tomador de Contas tem até 90 (noventa) dias, para:
a) reunir novas provas e realizar novas diligências necessárias à
comprovação de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
dano;
b) expedir novas notificações, a critério do tomador de contas ou da
comissão, ou quando forem identificados outros responsáveis, quando
houver alteração dos fatos ou alteração do valor do débito, apurados nas
medidas administrativas;
c) emitir relatório conclusivo da tomada de contas especial, e notificar os
responsáveis para pagamento do débito atualizado ou para apresentação
de defesa.
d) analisar as razões de defesa, se apresentada;
e) apresentada a defesa, o tomador de contas ou a comissão de tomada de
contas promoverá a análise das justificativas e dos documentos
apresentados e emitirá parecer conclusivo, sobre a existência do dano, a
identificação dos responsáveis e a quantificação do débito;
f) caso, na análise da defesa, forem apresentadas evidências indicando ou
alterando os responsáveis, deverá ser emitida notificações a estes
responsáveis para pagamento do débito atualizado ou para apresentação
de defesa, se caso, apresentada, nova emissão de parecer conclusivo.
g) devolver os autos à autoridade administrativa para encaminhar, por ofício,
à Controladoria Geral de Estado para análise e emissão de parecer.
II – A Controladoria Geral do Estado tem até 25 (vinte e cinco) dias, para emitir
Parecer Conclusivo sobre o processo de Tomada de Contas Especial, e posterior
encaminhamento à autoridade administrativa para emissão do pronunciamento.
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III – A autoridade administrativa tem até 5 (cinco) dias, para emitir pronunciamento,
atestando ter tomado conhecimento do relatório do tomador de contas ou da comissão
de tomada de contas especial e do parecer da Controladoria Geral do Estado.

O prazo de conclusão da fase interna de 120 (cento e vinte) dias pode ser
prorrogado pelo Conselheiro Relator das contas do órgão ou entidade processante
mediante solicitação fundamentada da autoridade administrativa competente para
a instauração da tomada de contas especial (Anexo MODELO VII).

4.3. Documentos Emitidos pela Comissão ou pelo Tomador de Contas
É de responsabilidade da Comissão ou do Tomador de Contas a
organização, manuseio, autuação do processo específico de Tomada de Contas
Especial.
Cada processo de tomada de contas especial instaurado deve ter
numeração própria.
Os documentos que compõem os processos de tomada de contas especial
devem ser devidamente numerados e rubricados pela Comissão ou pelo Tomador de
Contas.

4.4. Procedimentos da Comissão ou do Tomador de Contas
Os procedimentos da Comissão ou do Tomador de Contas consiste na
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, descritos
a seguir.

4.4.1. Apuração dos Fatos
A apuração dos fatos consiste em reunir, nos autos, os elementos de
convicção, registrados em documentos, que permitam identificar com clareza e
objetividade o nexo de causalidade entre o fato irregular, o dano ao erário e o
responsável.
O trabalho deve começar com a análise, pela Comissão ou do Tomador de
Contas, da documentação inicial da TCE a fim de assegurar se esta é suficiente ou se
outros documentos deverão ser juntados ou produzidos para comprovar o referido nexo
de causalidade.
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Além disso, o tomador de contas deverá verificar a existência, a validade e
a adequação dos pressupostos e do fato ensejador que fundamentaram a instauração
da TCE, pois, na inexistência destes ficará caracterizado o equívoco de instauração do
processo. E ainda que equivocada a instauração, a TCE deverá prosseguir por toda a
fase interna.
Caso haja necessidade de juntar ou produzir novos documentos para o
pleno atendimento do objetivo da TCE, a Comissão ou do Tomador de Contas deve
solicitá-los às unidades que os possuírem, convocar as pessoas para prestar
esclarecimentos, promover diligências, enfim, adotar medidas que permitam elucidar de
maneira exaustiva os fatos.

4.4.2. Quantificação do Dano
A quantificação do dano far-se-á nos moldes do art. 12 da Resolução
Normativa n.º 24/2014-TCE/MT, mediante (i) verificação de seu valor real, quando for
possível quantificá-lo com exatidão, ou (ii) por estimativa, empregando-se meios
confiáveis de mensurar o dano, sem exceder o valor devido.
O art. 13 da Resolução Normativa n.º 24/2014-TCE/MT traz as regras para
atualização monetária do valor do dano, que deverá incidir a partir da data de sua
ocorrência. Para tanto, deve ser utilizada metodologia de cálculo nos moldes da
regulamentação específica ou por meio da legislação do próprio Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso.
Registre-se que integra o processo de Tomada de Contas Especial a
legislação do ente que dispõe sobre as regras para correção monetária e cálculo de
juros de mora incidentes sobre o valor do débito, ou seja, a comissão deve atentar-se a
anexar aos autos documentos que basearam o cálculo do dano ao erário, conforme art.
16 da Resolução Normativa n.º 24/2014-TCE/MT.
Instruções de preenchimento do Demonstrativo Financeiro do Débito, que
deverá estar contido no Relatório Conclusivo, Relatório de Análise de Defesa ou
Pronunciamento Conclusivo:
A – Valor original do débito - valor apurado pelo tomador de contas que corresponde
ao dano efetivamente sofrido pelo patrimônio público.
B – Data da ocorrência do dano - é a data do evento que deu causa ao dano ao erário,
ciência do fato ensejador ou data da transferência dos recursos.
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C – Taxa SELIC - deve ser utilizada a tabela “Taxa de Juros SELIC - Acumulados”
disponível no site http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-eparcelamentos/taxa-de-juros-selic#SelicAcumulada consultando o percentual na linha e
coluna correspondente ao mês e ano, respectivamente, da data de ocorrência do dano.
D – Valor da atualização - é o resultado da multiplicação do valor original do débito
pela taxa SELIC (em percentual).
E – Valor original atualizado - é a soma do valor original do débito com o valor da
atualização.
F – Juros de mora – é a taxa de 1% (um por cento) acumulado mensalmente,
considerando a data da ocorrência e data da devolução dos recursos.
G – Calculo dos juros de mora – é o resultado da aplicação do juros de mora sobre o
valor original atualizado.
H – Valor total a ser devolvido – é o resultado da soma do valor original atualizado e
a taxa de juros.
Exemplo de aplicação: Considerando um débito no valor de R$ 100.000,00
ocorrido em 10/03/2015 e a data do pagamento ou da conclusão do relatório sem o
devido ressarcimento em 10/07/2018:
1.

Pesquisar

no

site

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-eparcelamentos/taxa-de-juros-selic#SelicAcumulada a taxa Selic referente ao mês
03/2017, conforme figura abaixo:
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2.

Preencher o Demonstrativo Financeiro do Débito com os dados:
A
B
C
D
E
F
G
H

Valor original do débito
Data da ocorrência do débito
Taxa SELIC
Valor da atualização
Valor original atualizado
Juros de mora (39 meses de atraso)
Cálculo dos juros de mora
Valor total a ser devolvido

R$ 100.000,00
10/03/2015
36,61%
R$ 36.610,00
R$ 136.610,00
39% a.m.
R$ 53.277,90
R$ 189.887,90

Em casos específicos, onde consta os índices de atualização
monetária e a cálculo de juros de mora diferentes do apresentado, deverá ser
substituída nos cálculos, informando no relatório conclusivo a legislação que
dispõe sobre as regras.

4.4.3. Identificação dos Responsáveis
A existência de agente responsável pelo dano ao erário é um dos
pressupostos de instauração da tomada de contas especial. A identificação correta e
adequada desse agente é essencial para a imputação de tal responsabilidade.
A Comissão ou o Tomador de Contas deve comprovar o nexo de
causalidade entre a conduta do agente responsável e o fato ensejador da TCE. Essa
comprovação de causa e efeito deverá ser evidenciada juntamente com a apuração dos
fatos pelos meios de prova.
O responsável é a pessoa que a Comissão ou o Tomador de Contas, após
apuração dos fatos, entende como causadora do fato ensejador da instauração da
tomada de contas especial.
Nessa identificação, a Comissão ou o Tomador de Contas deve apontar a
legislação específica não observada e infringida pelo responsável e demonstrar se ele
agiu dolosamente, isto é, intencionalmente, ou culposamente, neste caso, se foi
negligente, imprudente ou imperito no exercício de suas atividades. Deve-se, ainda,
evidenciar a relação entre o ato praticado e o dano a ele imputado.
Ressalta-se que a responsabilidade pode ser atribuída em razão da
ocorrência de condutas lesivas comissivas ou omissivas. Isto é, a responsabilização
pode decorrer da prática deliberada de uma ação ou de uma omissão quando havia o
dever de agir. Nesta hipótese faz-se importante identificar e delimitar as competências,
atribuições e deveres dos envolvidos, considerando-se as questões fáticas específicas
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ao caso, para identificação do dever de agir ou se a omissão decorreu de negligência
ou se foi voluntária.
Para atendimento à Resolução Normativa nº 24/2014/TCE/MT a Comissão
ou Tomador de Contas deverá elaborar a Ficha de Qualificação do Responsável que
deverá estar contida no corpo do Relatório Conclusivo, Relatório de Análise de Defesa
ou Pronunciamento Conclusivo.

4.4.3.1. Casos Especiais de Responsabilização
Para fins de responsabilização pelo ressarcimento do dano decorrente de
omissões ou irregularidades na prestação de contas de convênio, deve-se observar as
seguintes diretrizes (Resolução de Consulta nº 4/2015/TCE-MT):
a) quando os beneficiários dos recursos forem entes, órgãos ou entidades
pertencentes à Administração Pública, o débito deve ser imputado
pessoalmente aos agentes responsáveis pela aplicação dos recursos, sem
prejuízo da aplicação de sanções administrativas, salvo a hipótese do item
seguinte;
b) quando os beneficiários dos recursos forem entes, órgãos ou entidades
pertencentes à Administração Pública, e restar comprovado que os recursos
foram aplicados em finalidade distinta da do ajuste, porém, em proveito do
convenente, o débito deve ser imputado ao órgão ou entidade beneficiária,
sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas aos agentes
responsáveis pelo desvio de finalidade.
c) quando os beneficiários dos recursos forem pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos, o débito deve ser imputado de forma solidária
entre os administradores responsáveis pela aplicação dos recursos e a
pessoa jurídica de direito privado.

4.4.4. Oportunidade de Defesa aos Responsáveis
No âmbito do Estado Democrático, o direito de defesa está presente em
todos os preceitos do Estado, sendo, portanto, fundamento primário da segurança
jurídica. Constitui-se no direito do responsável produzir provas, fazer alegações em seu
favor e utilizar os recursos e meios disponíveis para defender-se.
Nesse sentido, na fase interna da TCE, deve ser assegurado ao responsável
o direito de:
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a) tomar conhecimento da existência de tomada de contas especial, dos
fatos e fundamentos cuja responsabilidade está sendo a ele imputada, bem como o
valor do débito, por meio de notificação;
b) obter vista dos autos;
c) apresentar, por escrito, alegações de defesa e de trazer aos autos provas
a seu favor;
d) recolher o valor do débito, caso seja o seu interesse.

A oportunidade de defesa garantida na fase interna da tomada de contas
especial não exclui a obrigatoriedade de concessão do mesmo direito na fase externa
do processo, quando da sua apreciação e julgamento pelo Tribunal de Contas.

4.4.5. Elaboração do Relatório Conclusivo
Um relatório bem elaborado é aquele que, além de informar como ocorreu a
execução dos trabalhos, dá ao leitor a sensação de estar caminhando pelos locais no
exato momento em que ocorreram os fatos, como se os testemunhassem, permitindo,
dessa forma, que ele perceba detalhes relevantes e possa conferir provas ou
documentos por meio das referências às folhas dos autos, obtendo convicção para
chegar à mesma conclusão que o seu autor.
Deve, ainda, ser completo, preciso e redigido em linguagem objetiva de
forma clara, coerente, coesa e concisa, concluindo definitivamente sobre a questão que
lhe deu origem. Tais atributos podem ser obtidos mediante a observação de normas e
técnicas de redação em língua portuguesa, especialmente aquelas aplicáveis a
relatórios técnicos ou administrativos quanto à narrativa de fatos e argumentação lógica.
A Comissão ou o tomador de contas, após a realização dos seus trabalhos
de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, deverá
elaborar o Relatório Conclusivo (Anexo MODELO XV).
O Relatório Conclusivo deve conter, no mínimo, nos termos do inciso I do
art. 16 da Resolução Normativa nº 24/:
a) identificação do processo administrativo que originou a tomada de contas especial;
b) número do processo de tomada de contas especial na origem;
c) identificação dos responsáveis;
d) quantificação do débito relativamente a cada um dos responsáveis, mediante
demonstrativo financeiro do débito;
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e) relato das situações e dos fatos, com indicação dos atos ilegais, ilegítimos ou
antieconômicos de cada um dos responsáveis que deram origem ao dano;
f) relato das medidas administrativas adotadas indicando, de forma circunstanciada, as
providências adotadas pela autoridade competente, inclusive quanto aos expedientes
de cobrança de débitos remetidos ao responsável;
g) informação sobre eventuais ações judiciais pertinentes aos fatos que deram ensejo à
instauração da tomada de contas especial;
h) parecer conclusivo do tomador de contas especial quanto à comprovação da
ocorrência do dano, à sua quantificação e à correta imputação da obrigação de ressarcir
a cada um dos responsáveis;
i) legislação do ente que dispõe sobre as regras para correção monetária e cálculo de
juros de mora incidentes sobre o valor do débito;
j) outras informações consideradas necessárias.
Quando os fatos consignados na tomada de contas especial forem
objeto de ação judicial, a comissão ou tomador de contas fará constar, no
respectivo relatório, informação sobre o ajuizamento do feito, inclusive a fase
processual em que se encontra.

4.4.6. Notificação aos Responsáveis
Após a instrução de mérito e a elaboração de Relatório Conclusivo pela
Comissão ou Tomador de Contas, observado o disposto no inciso I do art. 16 da
Resolução Normativa nº 24/2014, os responsáveis serão notificados (Anexo MODELO
XI) para pagamento do débito atualizado ou para apresentação de defesa.
Observa-se que a referida notificação deverá ser enviada ao(s)
responsável(is), para apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias
contados do recebimento, assegurando-lhe vista dos autos junto ao órgão ou entidade
instaurador.
As notificações remetidas aos responsáveis, devem estar obrigatoriamente
acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento ou de qualquer outro documento
que demonstre a ciência dos responsáveis. Caso, não sejam localizados os
responsáveis, deve ser efetuado a publicação de edital notificação extrajudicial no Diário
Oficial do Estado.
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4.4.7. Análise de Defesa e Elaboração do Relatório de Análise de Defesa
Apresentada a defesa, a Comissão ou o Tomador de Contas procederá
sua apreciação e elaborará o Relatório de Análise de Defesa (Anexo MODELO XIII)
que deverá conter:
a) argumentos de defesa apresentados pelos responsáveis;
b) análise da defesa de cada um dos responsáveis;
c) parecer conclusivo sobre a permanência do dano, a sua quantificação e
a correta imputação da obrigação de ressarcir a cada um dos responsáveis;
d) parecer conclusivo quanto à correção do valor pago pelo responsável, se
for o caso;
e) outras informações consideradas necessárias.

Quando se tratar de mais de um responsável a Comissão ou o Tomador de
Contas demonstrará em seu relatório, separadamente, o acolhimento ou não da defesa
apresentada individualmente.
Caso o responsável apresente defesa fora do prazo concedido, ela deve ser
juntada aos autos, mas não há obrigação de ser apreciada pela Comissão ou o Tomador
de Contas. Essa orientação tem o objetivo de impulsionar o processo sempre para
frente, sem que o mesmo fique tramitando infinitamente entre os atores envolvidos na
análise dos autos.
Caso o responsável não apresente defesa, a Comissão ou o Tomador de
Contas deverá emitir o Pronunciamento Conclusivo (Anexo MODELO XIV) sobre a
existência do dano, a identificação dos responsáveis e a quantificação do débito.
Faz parte do direito de defesa, a análise ponto a ponto pela Comissão ou o
Tomador de Contas das razões apresentadas, manifestando fundamentadamente o seu
acolhimento ou não. O responsável tem o direito de ver seus argumentos contemplados
pela Comissão ou o Tomador de Contas, que envolve não só o dever de tomar
conhecimento, mas de considerar as razões de defesa apresentadas.

4.5. Encaminhamento à Controladoria Geral do Estado
Após conclusão dos trabalhos pela Comissão ou Tomador de Contas deverá
devolver os autos à autoridade administrativa para encaminhar, por ofício, à
Controladoria Geral de Estado para análise e emissão de parecer.
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Caso a Controladoria Geral de Estado verifique o descumprimento das
normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento da tomada de contas
especial, o processo será devolvido à origem para saneamento das omissões ou
falhas detectadas.
Ainda que sejam observadas omissões ou falhas no processo pela CGE/MT,
as quais dispenderão de regular tempo para o saneamento processual, o prazo de
conclusão da fase interna de 120 dias da TCE deve ser respeitado. Portanto, havendo
necessidade de prorrogação de prazo nessa fase, cabe a Comissão ou Tomador de
Contas manifestar junto a autoridade administrativa para as devidas providencias.

4.5.1 Procedimentos de Verificação da TCE
Para a elaboração do Parecer sobre o processo de Tomada de Contas
Especial, o Auditor do Estado deverá seguir os procedimentos de verificação, a seguir:
Questão: As medidas administrativas internas que antecedem a instauração da tomada
de contas especial foram adequadas com vistas a obtenção do ressarcimento do dano
ao Erário?


Verificar se foram realizadas diligências, notificações ou outros procedimentos
destinados a promover a prestação de contas ou o ressarcimento ao erário, de
forma prévia a instauração da Tomada de Contas Especial;



Verificar se as medidas administrativas foram adotadas intempestivamente

Questão: A comissão da Tomada de Contas Especial foi composta em conformidade
com a Resolução do TCE-MT?


Verificar se quantidade de membros comissão da TCE é de no mínimo a 3 (três)
servidores;



Verificar se os membros da comissão são servidores qualificados do quadro
permanente do órgão/entidade;



Verificar a existência de declaração dos membros de que não se encontram
impedidos de atuar no procedimento;



Verificar se os Integrantes da Comissão possuem envolvimento com os fatos
apurados;
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Questão: O processo de tomada de contas especial foi desenvolvido com a
regularidade prevista nos normativos?


Verificar se a Tomada de Contas Especial foi instaurada dentro de prazo de 120
(cento e vinte) dias da data fixada para a prestação de contas ou da data da
ciência do fato;



Verificar se o relatório do tomador das contas ou da Comissão de tomada de
contas especial contém todos os elementos previstos na resolução normativa nº.
24/2014 do TCE-MT;



Verificar se o relatório de análise de defesa do tomador das contas ou da
Comissão de tomada de contas especial contém todos os elementos previstos
na resolução normativa nº. 24/2014 do TCE-MT;



Verificar a existência de identificação dos responsáveis e se a ficha de
qualificação apresenta os elementos necessários;



Verificar evidências de que as notificações foram remetidas aos responsáveis,
acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento ou de qualquer outro
documento que demonstre a ciência dos responsáveis;



Verificar existência de cópia da defesa e dos documentos juntados aos autos
pelos responsáveis,



Verificar se consta os pareceres emitidos pelas áreas técnicas do órgão ou
entidade, incluída a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis;



Verificar se a fase interna da tomada de contas especial foi concluída em prazo
superior a 120 dias da sua instauração;

Questão: Foram adotados procedimentos adequados para a apuração e quantificação
do dano ao erário?


Verificar se a Comissão de TCE apurou adequadamente o valor efetivo do dano
causado ao Erário;



Verificar se existe cópias dos documentos utilizados para demonstração da
ocorrência de dano e se são consistentes;



Verificar se o demonstrativo financeiro da quantificação do débito contém todos
os elementos previstos na resolução normativa nº 24/2014 do TCE-MT;



Verificar se a quantificação do débito a comissão excluiu pagamentos
comprovados sem documento fiscal ou com base em documentos inidôneos;



Verificar se a quantificação do débito a comissão excluiu pagamentos realizados
para despesas sem atesto ou sem comprovação da execução da despesa;
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Verificar se a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor
do débito foram calculados segundo o prescrito na legislação vigente;

Questão: A Prestação de Contas levantada no processo de Tomada de Contas Especial
apresenta-se em conformidade com as normas e procedimentos?


Verificar se a prestação de contas foi encaminhada e se apresenta com todos
documentos;



Verificar se a prestação de contas foi encaminhada dentro do prazo;



Verificar se foram cumpridas as regras legais para contratação;



Verificar se as contratações e pagamentos foram realizados dentro da vigência;



Verificar as despesas foram realizadas de acordo com o Objeto e do Plano de
Trabalho aprovado;



Verificar se foram cumpridas as regras legais para a movimentação dos recursos



Verificar se há evidência de que o objeto foi cumprido integralmente.

4.6. Procedimentos da Autoridade Competente
Devolvido o processo de Tomada de Contas Especial, pela Controladoria
Geral do Estado, a autoridade competente deverá emitir pronunciamento (Anexo
MODELO XII), atestando ter tomado conhecimento do relatório da Comissão ou do
Tomador de Contas e do parecer da Controladoria Geral do Estado, devendo ser
encaminhada de ofício ao Tribunal de Contas, no prazo previsto no art. 17 da
Resolução nº 24/2014, independentemente de ter sido instaurada de ofício ou por
determinação do Tribunal de Contas.
Art. 17. A fase interna da tomada de contas especial deve ser concluída em
até 120 dias da sua instauração, devendo ser encaminhada de ofício ao
Tribunal de Contas no prazo de 30 dias, contados do termo final para a
sua conclusão, independente de ter sido instaurada de ofício ou por
determinação do Tribunal de Contas.[grifamos]
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo podem ser prorrogados
pelo Relator das contas do órgão processante mediante solicitação
fundamentada da autoridade administrativa competente para a instauração da
tomada de contas especial
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4.7. Inscrição do Dano no FIPLAN
Quando da finalização da fase interna da TCE, e frustação quanto ao
ressarcimento do dano ao erário apurado, cabe à Comissão ou Tomador de Contas
informar ao setor de contabilidade do órgão ou entidade instaurador da TCE para
registrar no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado
de Mato Grosso-FIPLAN, em conta contábil própria, o nome do(s) responsável(is) pelo
débito apurado.

4.8. Comunicação ao Tribunal de Contas
A Comissão ou o Tomador de Contas deve informar ao setor responsável
pela elaboração das contas anuais do órgão ou entidade, pois as ocorrências deverão
ser informadas nos balancetes mensais, conforme Anexos XXIX e XXX do Manual de
Triagem (Resolução Normativa nº 03/2015/TCE/MT), que deve contemplar as seguintes
informações:

I - Casos de dano em que não houve instauração de tomada de contas especial, com
especificação das medidas administrativas internas adotadas para caracterização do
dano e para ressarcimento ao Erário;
II - Tomadas de contas especiais cuja instauração foi dispensada;
III - tomadas de contas especiais arquivadas;
IV - Tomadas de contas especiais instauradas, com destaque para aquelas já remetidas
e aquelas ainda não remetidas para julgamento pelo Tribunal de Contas.

4.9. Casos de Arquivamento da Tomada de Contas Especial
Durante o curso dos procedimentos de Tomada de Contas Especial, caso a
Comissão ou o Tomador de Contas, constate as hipóteses elencadas abaixo, salvo as
determinadas pelo Tribunal de Contas, os autos deverão ser encaminhados deverão ser
encaminhados à pela autoridade administrativa para autorizar o seu arquivamento, nos
casos de:
I – recolhimento do débito;
II – comprovação da não ocorrência do dano imputado aos responsáveis;
III – subsistência de débito inferior a R$ 50.000,00 (dez mil reais) ou outro
limite determinado pelo Tribunal de Contas.
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No caso do item III, não exime a autoridade competente de adotar as
providências administrativas ou judiciais cabíveis para o ressarcimento do dano
apurado. Os autos devem ser remetidos para parecer jurídico e posterior
encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado para as medidas judiciais
cabíveis.
A autoridade competente, antes de autorizar o arquivamento, deve
verificar a existência de todos débitos do mesmo responsável perante o mesmo
órgão ou entidade repassadora, seja inferior ao item III, caso contrário, deverá dar
prosseguimento ao processo de tomada de contas especial.

4.10. Organização dos Autos do Processo de Tomada de Contas Especial
Os documentos que compõe os autos do processo de Tomada de Contas
Especial deverão estar em ordem cronológica e organizados da seguinte maneira:
1 – Capa;
2 – Termo de Autuação (Anexo MODELO II);
3 – Portaria de Designação da Comissão e de eventuais alterações com a devida
publicação em meio oficial;
4 – Portaria de Instauração da TCE e de eventuais alterações com a devida
publicação em meio oficial;
5 – Ata da Reunião Inicial da TCE (Anexo MODELO III);
6 – Declaração de inexistência de impedimento (§ 2º, art. 8º, Resolução nº
24/2014/TCE/MT) (Anexo MODELO I);
7 – Termos de Juntada dos autos do processo (tantos quantos forem necessários)
(Anexo MODELO VIII);
8 – Atas Intermediárias da Comissão da TCE em ordem cronológica (se houver);
9 – Cópia dos seguintes documentos:
a) dos documentos utilizados para demonstração da ocorrência de
dano, para identificação dos responsáveis e quantificação do dano;
b) das notificações remetidas aos responsáveis, acompanhadas
dos respectivos avisos de recebimento ou de qualquer outro
documento que demonstre a ciência dos responsáveis;
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c) dos pareceres emitidos pelas áreas técnicas do órgão ou
entidade, incluída a análise das justificativas apresentadas pelos
responsáveis;
d) de outros documentos considerados necessários ao julgamento
da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas.
10 – Relatório Conclusivo da TCE (Anexo MODELO XV);
11 – Notificação do resultado do Relatório aos responsáveis, com prazo, para
apresentar defesa o restituir o valor do dano atualizado (Anexo MODELO XI);
12 – Documentos de defesa apresentados pelos responsáveis ou comprovante da
restituição do dano;
13 – Relatório de análise de defesa, caso de apresentação de defesa (Anexo
MODELO XIII); ou
14 – Pronunciamento conclusivo, caso não houver apresentação de defesa
(Anexo MODELO XIV)
15 – Termo de Abertura de Volume (se houve e quantos forem necessários)
(Anexo MODELO IX)
16 – Termo de Encerramento de Volume (Anexo MODELO X);
17 – Encaminhamento à autoridade administrativa, para remessa à CGE para
análise;
18 – Parecer da CGE;
19 – Pronunciamento do Secretário de Estado ou Dirigente atestando ter tomado
conhecimento do relatório da Comissão de tomada de contas especial e do
parecer da CGE (Anexo MODELO XII);
20 – Ofício de Encaminhamento ao Tribunal de Contas.
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4.11. Fluxo da Tomada de Contas Especial

5. FASE EXTERNA
Terminada a fase interna, o órgão ou entidade instaurador deverá protocolar
os autos de TCE junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
A Comissão ou Tomador de Contas deverá providenciar o download do
índice

no

website

do

Tribunal

de

Contas

do

Estado

(http://www.tce.mt.gov.br/documentos/index) nos termos da Resolução Normativa nº
03/2015 que instituiu o Manual de Triagem, que deverá ser preenchido antes do
protocolo junto ao Tribunal de Contas.
Com o recebimento dos autos pelo Tribunal de Contas do Estado, inicia-se
a fase externa da tomada de contas especial, cuja finalidade é julgar as contas e firmar
a responsabilidade face aos fatos apurados.
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5.1. Acompanhamento de Tomada de Contas Especial pelo Órgão ou Entidade
A tramitação da tomada de contas especial no Tribunal de Contas deve ser
acompanhada pelo órgão ou entidade instaurador da TCE. Esse acompanhamento
pode

ser

realizado

diariamente

pelo

Diário

Oficial

de

Contas

(http://www.tce.mt.gov.br/diario/index) ou por meio do website pelo número do processo
(http://www.tce.mt.gov.br/consulta_es ).
O acompanhamento da tramitação da TCE permite a antecipação de
providências recomendadas pelo Tribunal, já que na consulta é possível verificar a
situação do processo, os dados principais, distribuição, responsáveis e interessados,
última tramitação, ofícios emitidos, parecer do Ministério Público de Contas e
informações sobre a decisão.
Ressalta-se a importância do acompanhamento da TCE pelo órgão ou
entidade instaurador afim de se manter informado da situação do processo,
notadamente quanto à decisão do julgamento.
Pois, nos casos de quitação do débito deverá ser informado, após a
publicação do acordão, a baixa do registro contábil próprio.
Fica a critério de cada órgão ou entidade definir o responsável para tal
atividade.

6. BASE LEGAL
Lei Complementar nº 269, de 22 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
Lei Complementar nº 295, de 28 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Sistema
Integrado de Controle Interno do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
Lei Complementar nº 13, de janeiro de 1992, que estabelece princípios e diretrizes de
Administração Pública Estadual.
Resolução Normativa nº 24, de 4 de novembro de 2014, que dispõe sobre a
instauração, a instrução, a organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas de
Mato Grosso dos processos de tomada de contas especial.
Resolução Normativa nº 14, de 2 de outubro de 2007, que institui o Regimento Interno
do Tribunal de Contas de Mato Grosso.
Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº. 001/2015, de 23 fevereiro
de 2015, que estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para celebração,
execução e prestação de contas referentes à transferência de recursos através de
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convênio, pelos Órgãos ou Entidades do Poder Executivo Estadual e dá outras
providências.
Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº. 001/2016, de 17 março de
2016, que estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para celebração de
parcerias entre a administração pública estadual e as organizações da sociedade civil,
em regime de mútua cooperação e dá outras providências.
7. MODELOS DE DOCUMENTOS
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MODELO I
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Declaro nos termos do parágrafo único do § 2º do art. 8º da Resolução Normativa nº
24/2014-TCE-MT que não me encontro impedido de atuar na tomada de contas especial
instaurada por meio da Portaria nº xx, de dd/mm/aaaa, publicada no D.O.E. de
dd/mm/aaaa, em face da(o) [inserir o fato ensejador e o objeto da instauração da TCE],
ou seja, não estou envolvido com os fatos a serem apurados, não possuo qualquer
interesse no resultado da tomada de contas especial e estando, portanto, apto a
[conduzir as/participar das] apurações da presente tomada de contas especial.

Local e Data.

(nome e assinatura dos componentes da Comissão ou do Tomador de Contas)
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MODELO II
TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos DD dias do mês de MM de AA, em [cidade]/MT autuo a tomada de contas especial
instaurada por meio da Portaria nº XXX/AAAA, publicada no D.O.E. em DD de MM de
AA, que passa a ser constituída dos seguintes documentos:

Folhas
XX

Descrição
[Descrição dos documentos]

XX
XX

Local e Data

(nome e assinatura do responsável pela autuação)
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MODELO III
ATA DE INÍCIO DOS TRABALHOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos DD dias do mês de MM de AA, às XX horas, [endereço completo], reuniram-se os
membros da Comissão [Permanente/Temporária] de Tomada de Contas Especial,
designada pela Portaria nº XXX/AAAA, emitida pelo [autoridade administrativa] do
[órgão ou entidade] em [data] e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso,
em [data], composta por [nome do servidor, cargo e matrícula], seu(sua) presidente, e
por [nomes dos servidores, cargos e matrículas], para planejar os trabalhos de apuração
dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano ao erário e emissão do
Relatório Conclusivo para a tomada de contas especial instaurada pela Portaria nº
XXX/AAAA, emitida pelo [autoridade administrativa] do [órgão ou entidade] em [data] e
publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em [data]. Ficou definido que o
servidor [nome do servidor] será responsável por [descrição das ações] até o dia [data],
[descrever quantas ações forem necessárias e seus respectivos responsáveis]. Os
trabalhos iniciarão imediatamente e a próxima reunião será em [data]. Nada mais a
tratar, eu [nome], lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos os
membros da comissão.

Local e Data.

(nome e assinatura do dos membros da Comissão)
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MODELO IV
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE TCE

PORTARIA (sigla do órgão) N° XXX/AAAA.
Designa membros da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial
O [cargo da autoridade administrativa] no uso das atribuições que lhe conferem o [artigo]
da [Lei ou Constituição Estadual] e, tendo em vista o que dispõe o artigo 13 da Lei
Complementar nº 269/2007 e o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, aprovado pela Resolução nº 014/2007, bem como a Resolução Normativa
nº 24/2014 do referido órgão,
RESOLVE:
Art. 1º Designar Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial para promover
a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano ao
erário, a formalização e a instrução do procedimento, a emissão do Relatório Conclusivo
nos termos da Resolução Normativa nº 24/2014 e atender às diligências do Tribunal de
Contas do Estado de todas as tomadas de contas especiais instauradas neste
[órgão/entidade].
Art. 2º A Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial é composta pelos
seguintes servidores, presidida pelo primeiro, o qual é substituído pelo segundo nas
ausências e nos impedimentos:
I
II
III

[nome do servidor, cargo];
[nome do servidor, cargo];
[nome do servidor, cargo].

Art. 3° A Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial dedicará tempo integral
e exclusivo para executar as competências previstas no art. 1º desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Local e Data .
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MODELO V
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE TCE

PORTARIA (sigla do órgão) N° XXX/AAAA.
Instaura processo de Tomada de Contas Especial e determina prazo para sua conclusão
O [cargo da autoridade administrativa] no uso das atribuições que lhe conferem o [artigo]
da [Lei ou Constituição Estadual] e, tendo em vista o que dispõe o artigo 13 da Lei
Complementar nº 269/2007 e o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, aprovado pela Resolução nº 014/2007, bem como a Resolução Normativa
nº 24/2014 do referido órgão,
RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar tomada de contas especial para apurar os fatos, identificar os
responsáveis e quantificar o dano ao erário, em face da(o) [transcrever o texto relativo
no qual se enquadra o fato ensejador desta TCE] por meio [descrição do objeto de
apuração (caso concreto), por exemplo: Convênio nº xx/aaaa celebrado entre o órgão e
o município xx].
Art. 2º A execução dos trabalhos de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis
e quantificação do dano ao erário será realizada pela Comissão Permanente de Tomada
de Contas Especial designada por meio da Portaria nº xx, publicada em dd/mm/aaaa,
no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias nos termos da Resolução Normativa nº
24/2014-TCE-MT
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Local e Data.
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MODELO VI
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO E INSTAURAÇÃO DE TCE
PORTARIA (sigla do órgão) N° XXX/AAAA.
Instaura processo de Tomada de Contas Especial, designa membros da Comissão e
determina prazo para sua conclusão.
O [cargo da autoridade administrativa] no uso das atribuições que lhe conferem o [artigo]
da [Lei ou Constituição Estadual] e, tendo em vista o que dispõe o artigo 13 da Lei
Complementar nº 269/2007 e o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, aprovado pela Resolução nº 14/2007, bem como a Resolução Normativa
nº 24/2014 do referido órgão,
RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar tomada de contas especial para apurar os fatos, identificar os
responsáveis e quantificar o dano ao erário, em face da(o) [transcrever o texto relativo
no qual se enquadra o fato ensejador desta TCE] por meio [descrição do objeto de
apuração (caso concreto), por exemplo: Convênio nº xx/aaaa celebrado entre o órgão e
o município xx].
Art. 2º. Designar comissão de tomada de contas especial para promover a apuração
dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano ao erário, a
formalização e a instrução do procedimento e a emissão do Relatório Conclusivo no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Resolução Normativa nº
24/2014-TCE-MT.
Art. 3º A Comissão de Tomada de Contas Especial será composta pelos seguintes
servidores, presidida pelo primeiro, o qual é substituído pelo segundo nas ausências e
nos impedimentos:
I
II
III

[nome do servidor, cargo];
[nome do servidor, cargo];
[nome do servidor, cargo].

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Local e Data.
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MODELO VII
OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DE
TCE
OFÍCIO nº XX/AAAA
Local e Data.
Ref.: Prorrogação de prazo de tomada de contas especial

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Conselheiro(a) Relator(a)

Diante do (fato ensejador) e do (motivo da instauração da TCE) foi instaurada tomada
de contas especial por meio da Portaria nº XXX/AAAA, emitida pelo [autoridade
administrativa] do [órgão ou entidade] em [data] e publicada no Diário Oficial do Estado,
em [data].

Face a complexidade das apurações, bem como o volume de documentos que estão
sendo manipulados e analisados, necessário se faz que seja estendido o prazo fixado
no Parágrafo Único do art. 17 da Resolução Normativa nº 24/2014-TCE-MT, em mais
dd [número por extenso] dias, a contar de dd/mm/aaaa (data do último dia que a TCE
deveria ser encaminhada).

Desta maneira, solicitamos à V. Exa. a prorrogação do prazo de remessa da referida
tomada de contas especial para que possam ser concluídos os trabalhos de apuração
da fase interna.

Respeitosamente,
(nome e cargo da autoridade administrativa competente para instaurar TCE)

Exmo(a) Senhor(a)
Conselheiro(a) ................................
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MODELO VIII
TERMO DE JUNTADA

PROCESSO Nº

Aos XX dias do mês de XX de XX, em [cidade]/MT faço a juntada a estes autos dos
seguintes documentos:

Folhas

Descrição

XX a XX

xxx;

...

...

...

xxx.

Local e Data

(nome, assinatura e cargo do responsável pela juntada)
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MODELO IX
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

PROCESSO Nº

Aos xx dias do mês de xxx de dois mil e xxx, procedo a abertura do volume nº xx da
Tomada de Contas Especial nº xxx instaurada por meio da Portaria nº xxx/aaaa,
publicada no Diário Oficial do Estado em dd/mm/aaaa.

Local e Data.

(nome, assinatura e cargo do responsável pelo termo)
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MODELO X
TERMO DE ENCERRAMENTO

PROCESSO Nº

Aos xx dias do mês de xxx de dois mil e xxx, procedo o encerramento do volume nº 01
da Tomada de Contas Especial nº xx instaurada por meio da Portaria nº xxx/aaaa,
publicada no Diário Oficial do Estado em dd/mm/aaaa, contendo as folhas de xx a xxx
(ex: 01 a 200), numeradas e rubricadas, e assim o faço por necessidade de abertura do
segundo volume.

Local e Data.

(nome, assinatura e cargo do responsável pelo termo)
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MODELO XI
NOTIFICAÇÃO Nº XXX/AAAA
Local e Data.
Assunto:

Notificação

Vocativo [Forma de tratamento apropriada ao cargo da autoridade destinatária seguida
do título do cargo da autoridade destinatária] (Exemplo: Senhor(a) Diretor(a))
Considerando o encerramento da apuração dos fatos da Tomada de Contas Especial nº
xxx/aaaa, instaurada pela Portaria nº xxx/aaaa, publicada no Diário Oficial do Estado
em dd/mm/aaaa, com a finalidade de (inserir o motivo da instauração da TCE),
informamos que dos exames procedidos foi identificado V. Sa. como responsável
[solidário] pelo dano ao erário, no valor de R$ xx.xxx,xx [valor por extenso].
Fica V. Sa. ciente de que, caso se interesse, tem o prazo de 10 (dez) dias contados do
recebimento desta para apresentação de defesa escrita e vista dos autos junto ao (nome
do órgão ou entidade instaurador) no (endereço completo do órgão/entidade), por meio
de contato com (nome) no telefone XX, no horário de XXh às XXh.
Caso V.Sa. apresente defesa no prazo mencionado ela será objeto de análise por esta
comissão.
Após o prazo para apresentação de defesa será emitido o Relatório Conclusivo, o qual
será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado para julgamento, conforme
determina a Lei Complementar nº 269/2007.

(nome e assinatura do presidente da Comissão de TCE)

[Forma de tratamento adequada ao destinatário]
[Nome da autoridade destinatária]
[Cargo da autoridade destinatária, seguido do órgão ao qual pertence]
[Município e sigla do Estado de destino]
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MODELO XII
PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

PROCESSO Nº

Em face da Tomada de Contas Especial nº xxx/aaaa instaurada por meio da Portaria nº
xx, de dd/mm/aaaa, publicada no Diário Oficial do Estado em dd/mm/aaaa, pelo (inserir
o motivo da instauração da TCE) atesto ter tomado conhecimento dos fatos apurados e
das conclusões apresentadas no Relatório Conclusivo emitido pela Comissão de
Tomada de Contas e do Parecer emitido pela Controladoria Geral do Estado, nos termos
do inciso IV do art. 16 da Resolução Normativa nº 24/2014-TCE-MT.

Os autos deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado para julgamento,
nos termos da Resolução Normativa nº 24/2014-TCE-MT e Lei Complementar nº
269/2007.

Local e Data.

(nome, assinatura e cargo da autoridade administrativa)
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MODELO XIII
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DEFESA

DADOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Nº PROCESSO
Nº DA TCE

[Identificação do processo administrativo que originou a
tomada de contas especial]
[Número do processo de tomada de contas especial na
origem]

DATA DA INSTAURAÇÃO
FATO ENSEJADOR
Nº DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA
COMISSÃO
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOE
NOME DO PRESIDENTE DA TCE
NOME DO MEMBRO DA TCE
NOME DO MEMBRO DA TCE
VALOR ORIGINAL DO DÉBITO
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO

1. Apresentação da Defesa

Certificamos que foi encaminhado ao(à) Sr(a) [nome do responsável] a Notificação nº
XX/AAAA, no dia dd/mm/aaaa, conforme folhas NNN (deve ser relacionado todos os
responsáveis e as respectivas notificações).
O(A) Sr.(a) Xxxxxxxxx apresentou defesa do prazo estipulado na Notificação nº xx/aaaa,
ou seja, em xx/xx/xxxx, conforme folhas xxx. (indicar quais responsáveis apresentaram
defesa).

A seguir análise da defesa apresentada pelos responsáveis.

2. Resumo das análises sobre as justificativas e alegações de defesa
apresentadas

Após as devidas notificações por meio das quais foi dada ao interessado a oportunidade
de se manifestar com relação à irregularidade, concluímos, resumidamente, o seguinte:
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[inserir informações sobre as justificativas ou alegações de defesa apresentadas pelo(s)
interessado(s) e a respectiva análise da comissão ou tomador de contas]
2.1 [Nome do Responsável]
(exemplo: O Sr xxxxxxx não apresentou justificativa, nem recolheu o valor do débito a
ele imputado)

2.2 [Nome do Responsável]
(exemplo: O Sr xxxxxxxx apresentou justificativa e documentos, cujas cópias
encontram-se às fls. XX-XX. Após a sua análise, a comissão de tomada de contas
especial não acatou a defesa, considerando que não foram apresentados elementos
novos suficientes para comprovar que o aludido agente não foi o responsável pelo
prejuízo causado ao erário)

3. Conclusão

A defesa apresentada pelo(s) responsável(is) foi(ram)

analisada(s) não foi

acatada(s),assim, concluímos pela permanência do dano no valor atualizado até
___/___/____, sob responsabilidade dos Srs (inserir nomes dos responsáveis).

OU

A defesa apresentada pelo(s) responsável(is) foi(ram) analisada(s) foi acatada(s),assim,
concluímos pelo arquivamento do processo de tomada de contas devido ao
[recolhimento do débito devidamente atualizado ou aprovação da prestação de contas
pela área técnica e homologada pela autoridade administrativa].

(nome, assinatura dos membros da comissão)
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MODELO XIV
PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO
DADOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
[Identificação do processo administrativo que originou a
tomada de contas especial]
[Número do processo de tomada de contas especial na
origem]

Nº PROCESSO
Nº DA TCE
DATA DA INSTAURAÇÃO
FATO ENSEJADOR
Nº DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA
COMISSÃO
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOE
NOME DO PRESIDENTE DA TCE
NOME DO MEMBRO DA TCE
NOME DO MEMBRO DA TCE
VALOR ORIGINAL DO DÉBITO
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO

1. Apresentação

Certificamos que foi encaminhado ao(à) Sr(a) [nome do responsável] a Notificação nº
XX/AAAA, no dia dd/mm/aaaa, conforme folhas NNN (deve ser relacionado todos os
responsáveis e as respectivas notificações).
O(A) Sr.(a) Xxxxxxxxx não apresentou defesa do prazo estipulado na Notificação nº
xx/aaaa, ou seja, em xx/xx/xxxx, conforme folhas xxx.
2. Conclusão

Devido à ausência de apresentação de defesa no prazo fixado na Notificação nº
XX/AAAA, concluímos pela permanência do dano ao erário no valor atualizado até
___/____/_____ sob responsabilidade, solidária, dos Srs. [inserir nome dos
responsáveis] devido [inserir os fatos que originaram o dano].

(nome, assinatura dos membros da comissão)
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MODELO XV
RELATÓRIO CONCLUSIVO
DADOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Nº PROCESSO
Nº DA TCE

[Identificação do processo administrativo que
originou a tomada de contas especial]
[Número do processo de tomada de contas especial
na origem]

DATA DA INSTAURAÇÃO
FATO ENSEJADOR
Nº PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO
DATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA NO DOE
NOME DO PRESIDENTE DA TCE
NOME DO MEMBRO DA TCE
NOME DO MEMBRO DA TCE
VALOR ORIGINAL DO DÉBITO

1. Introdução

Autuamos, em [data da autuação], o presente processo de tomada de contas especial
relativo ao [fato ensejador da TCE], em atendimento às disposições contidas no art. 13
da Lei Complementar nº 269/2007, nos arts. 245 a 249 da Resolução nº 12/2008 e na
Instrução Normativa nº 03/2013, todos do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso.

O processo foi autuado com informações e documentos considerados relevantes,
necessários e suficientes para a obtenção dos elementos de convicção sobre os fatos,
responsáveis e danos, bem como para análise e identificação dos respectivos nexos de
causalidade.

Os procedimentos foram realizados de acordo com o Resolução Normativa nº 24/2014
–TCE-MT e as análises conforme as disposições do [citar principal legislação específica
relacionada ao objeto da tomada de contas especial].

A seguir, os dados gerais da presente tomada de contas especial e do objeto que
fundamentou sua instauração:

46

Rua Júlio Domingos de Campos, s/n, Complexo Paiaguás,
Centro Político Administrativo,
CEP 78.049-923, Cuiabá/MT. Fone: (65) 3613-4000
www.controladoria.mt.gov.br

2. Pressupostos, fato ensejador e medidas administrativas
2.1. Pressupostos
Procedemos à análise das informações e dos documentos para verificação da existência
e validade dos pressupostos de instauração desta tomada de contas especial a partir
dos quais concluímos que constam todos os pressupostos para a constituição deste
procedimento, quais sejam: o dano ao erário, o agente responsável, o fato irregular e a
jurisdição e competência do Tribunal de Contas do Estado.
2.2. Fato ensejador
Verificamos que o fato irregular objeto desta tomada de contas especial se enquadra
como fato ensejador nos termos [inserir a legislação e o fato ensejador e os dados
relevantes do objeto da TCE].
2.3. Medidas administrativas
Quanto à adoção das medidas administrativas, foi verificada que essas medidas foram
adequadas, suficientes e exaustivas, porém, não lograram êxito em obter o
ressarcimento integral do dano ao erário, demonstrando a necessidade da instauração
da presente TCE.
OU

Quanto à adoção das medidas administrativas, não foi que não foram adotadas medidas
administrativas

pelo

órgão/entidade

com

vista

ao ressarcimento

ao

erário,

descumprindo o art. 4º da Resolução Normativa nº 24/2014-TCE-MT e não oferecendo
subsídios de fundamentação para instauração desta TCE.

3. Apuração dos Fatos
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Apresentamos a seguir a descrição dos fatos até a instauração da tomada de contas
especial, as apurações realizadas e a análise da defesa apresentada, referenciando as
folhas dos autos que comprovam os fatos, bem como, as normas e regulamentos
infringidos.
3.1. Descrição cronológica dos fatos até a instauração da TCE

[Iniciar com a descrição cronológica dos fatos fundamentada na documentação inicial
desde a detecção do fato irregular, passando pelas medidas administrativas adotadas
e culminando com a instauração da TCE] [Por exemplo: narrar a celebração de um
convênio, a análise de sua prestação de contas, as ações para reparar as
irregularidades e a decisão fundamentada de instaurar a tomada de contas especial].

Na análise da documentação inicial da TCE verificamos sua suficiência para
caracterização do fato irregular, do dano ao erário e da identificação dos responsáveis,
quais sejam, [descrever o fato irregular, o valor do dano e seu responsável
fundamentando nas folhas dos autos e indicando a legislação infringida].
3.2. Apurações realizadas pela Comissão

Na análise da documentação inicial da TCE verificamos sua insuficiência para
caracterização do fato irregular, do dano ao erário e da identificação dos responsáveis.
Diante disso, promovemos a execução dos seguintes procedimentos: (Elencar os fatos
cronologicamente, os procedimentos, seus resultados, tais como: diligências,
notificações, visitas in loco, coleta de depoimentos etc.).

[Descrever os documentos e instrumentos (questionários, check list, circularização,
entrevistas, softwares, exames ou verificações, fotografias, depoimentos, inventários,
termo formalizador

da avença,

documentos da prestação de contas) que

fundamentaram a conclusão do tomador de contas, indicando, inclusive as folhas que
respaldam tal conclusão].
4. Demonstrativo financeiro do débito
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O valor do dano ao erário, atualizado monetariamente de acordo com a [citar a
legislação específica que regulamenta o cálculo da atualização do débito], até a emissão
deste relatório é de R$ [valor] (valor por extenso) conforme demonstrado a seguir:

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO DÉBITO
Cálculo do Débito

Valor

A

VALOR ORIGINAL DO DÉBITO

B

DATA DA OCORRÊNCIA DO DÉBITO

C

TAXA SELIC (*)

%

D

VALOR DA ATUALIZAÇÃO [A * C]

R$

E

VALOR ORIGINAL ATUALIZADO [A + D]

R$

F

JUROS DE MORA

%

G

CÁLCULO DO JUROS DE MORA [E * F]

R$

H

VALOR TOTAL A SER DEVOLVIDO [E + G]

R$

R$
_____/______/______

(*) Ou outra que consta na legislação específica do objeto do dano.

5. Relação dos responsáveis

Foram identificados nesta tomada de contas especial os seguintes responsáveis pelo
dano ao erário, assim qualificados:
FICHA DE QUALIFICAÇÃO
Nome completo
Número do CPF ou CNPJ
Endereço residencial
Endereço profissional
Números de telefone
E-mail
Cargo, função e matrícula funcional (se servidor
público)
Período de gestão do responsável
Identificação do inventariante ou do
administrador provisório do espólio e/ou dos
herdeiros/sucessores, no caso de responsável
falecido

[utilizar uma ficha de qualificação para cada responsável identificado]
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6. Conclusão
À vista dos documentos analisados e dos fatos apurados constatamos (a inexistência
de dano ao erário / a ocorrência de [omissão no dever de prestar contas / falta de
comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado mediante convênio,
acordo, ajuste ou instrumento congênere / ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro,
bens ou valores públicos / prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico]).
Considerando as informações e manifestações constantes desta tomada de contas
especial, concluímos pela existência de dano ao erário na importância de R$ [valor]
(valor por extenso), atualizado monetariamente até a emissão deste relatório, sendo
identificado(s) como responsável(is) o(s) (elencar somente o nome do responsável(is)).
Assim, encerramos os trabalhos de apuração dos fatos apresentando este relatório,
observadas as exigências da Resolução Normativa nº 24/2014-TCE-MT.
Local e data.
(nome e assinaturas dos componentes da comissão)
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