
 

 
 

 

ACÓRDÃO TC- 1657/2018 – SEGUNDA CÂMARA  

 

Processo:        07493/2016-3 

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:        2015 

UG:                   PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul 

Relator:            Rodrigo Coelho do Carmo 

Responsável:  MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS 

Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), 

FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (CPF: 004.860.937-43) 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE 

GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2015 – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – JULGAMENTO 

PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS – APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO - POR 

FORÇA DA TESE FIXADA PELO STF NO RE Nº 

848.826, COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO À 

CÂMARA MUNICIPAL, SOB A FORMA DE PARECER 

PRÉVIO, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE (LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, g, 

ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 

135/2010)  

 
O EXMO. RELATOR CONSELHEIRO SR. RODRIGO COELHO DO CARMO: 

 

I – RELATÓRIO 

 

Os presentes autos refletem a gestão da Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, 

no exercício de suas funções administrativas na Prefeitura Municipal de Rio Novo do 

Sul, no exercício de 2015. A autuação do feito é datada de 15/09/2016. 

 

O processo sofreu os seguintes trâmites e foi instruído com os seguintes 
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documentos: 

 

1. Decisão em Protocolo 557/2016-1 – Omissão CidadES-Web – SEGEX (fl.11) 

– Notificação da Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, prazo de dez dias, 

sob pena de aplicação de multa, pelo não atendimento ao Termo de Notificação 

Eletrônico (fl.03) – retificação da Prestação de Contas Anual. 

 

2. Instrução Técnica Inicial 923/2016-3 (fls.14/17) – citação e notificação da 

responsável para que no prazo de quinze dias prestasse os esclarecimentos 

pelo não atendimento à notificação anterior, bem como encaminhasse os 

documentos faltantes, conforme ali relacionados, sob pena de aplicação de 

multa.  

 

3. Decisão Monocrática 1428/2016-4 (fls.19/20), determinando a citação e a 

notificação da Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, nos termos 

constantes da ITI 923/2016-3.  

 

4. Defesa/Justificativa 053/2017-8 (fls.29/56) encaminhada pela Sra. Maria 

Albertina Menegardo Freitas, em resposta à Decisão Monocrática 1428/2016-4. 

 

5. Manifestação Técnica 810/2017-1 (fls.61/64) elaborada pela SecexContas – 

Secretaria de Controle Externo de Contas. 

 

6. Relatório Técnico 397/2017-9 mais apêndices (fls.66/88) opina pela citação da 

responsável quanto à descrição dos achados ali apontados. 

 

7. Instrução Técnica Inicial ITI 601/2017-7 (fls.89/90), opina pela citação da 

responsável, nos termos do RT 397/2017-9. 

 

8. Petição Intercorrente/Procuração (fls.93/96) – Sra. Maria Albertina Menegardo 

Freitas junta aos autos Procuração outorgando como seus procuradores os 

senhores: Carlos Estevan Fiorot Malacare (OAB-ES 12.401) e Francisco 

Adão Silva de Carvalho (CRC-ES 8695). 
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9. Decisão Monocrática 788/2017-1 (fls.98/99), determinando a citação da Sra. 

Maria Albertina Menegardo Freitas, nos termos constantes do RT 397/2017-9.  

 

10. Petição Intercorrente/Peça Complementar (fls.105/107) – Sra. Maria Albertina 

Menegardo Freitas requer prorrogação de prazo para apresentação de 

justificativas, em resposta à DECM 788/2017-1. 

 

11. Decisão em Protocolo 00502/2017-9 (fl.109) – Conselheiro Substituto João 

Luiz Cotta Lovatti indefere o pedido de prorrogação solicitado pela requerente, 

por se tratar de prazo peremptório. Informando, no entanto, que ela poderá 

exercer o direito de sustentação oral quando da apreciação do presente feito. 

 
12. Despacho 57417/2017-1 (fl.115) – o NCD informa que documentação alguma foi 

protocolizada em atenção ao Termo de Citação 858/2017 – DECM 788/2017-1, 

em nome da Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas. 

 

13. Despacho 58093/2017-1 (fl.116) – a SGS informa que o vencimento para o 

atendimento ao Termo de Citação 858/2017 – DECM 788/2017-1, pela Sra. 

Maria Albertina Menegardo Freitas, ocorreu em 25/08/2017. 

 

14. Despacho 58898/2017-6 (fl.117) – Conselheiro Substituto João Luiz Cotta 

Lovatti declara à REVELIA da Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas.  

 

15. Instrução Técnica Conclusiva 5354/2017-7 (fls.91/102) – elaborada pela 

SecexContas, que após analisar todos os elementos contidos nos autos como 

irregulares, e tendo em vista que não houve apresentação de justificativas da 

responsável, dada sua revelia, concluiu o subscritor da peça técnica: 

 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente; 

considerando-se, ainda, a manutenção de todas as irregularidades 

apontadas no Relatório Técnico Contábil RT397/2017, opina-se no sentido 

de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas da 

Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, Prefeita Municipal no exercício de 

funções de ordenadora de despesas na Prefeitura Municipal de Rio Novo do 

Sul, no exercício de 2015, por grave infração a normas constitucionais e 
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legais de natureza contábil, patrimonial e financeira, conforme dispõe o 

inciso III do art. 84, da Lei Complementar  621/2012.  

 

16. Parecer Ministerial 5877/2017-4 do Ministério Público de Contas 

(fls.106/107) –  subscrito pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que 

anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos demonstrados na ITC 5254/2017-

7, transcrevendo, inclusive, a conclusão e proposta de encaminhamento daquela 

peça técnica. 

 

17. Petição Intercorrente 2284/2017-2 (fls.113/114) – a Sra. Maria Albertina 

Menegardo Freitas por meio de seu procurador Carlos Estevan Fiorot 

Malacarne, regularmente constituído nos autos, requer o direito de produzir 

SUSTENTAÇÃO ORAL por ocasião do julgamento dos presentes autos. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Em acolhimento a solicitação de sustentação oral pelo patrono da responsável, o 

presente feito foi incluído na pauta da 36ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, 

em 24/10/2018 (fl.129) – Relatório do Voto acostado às fls.125/127. Posteriormente, 

a pedido do procurador, conforme se depreende da documentação juntada às fls. 

132/133, foi o julgamento adiado pelo prazo de duas sessões, sendo novamente 

incluído na 38ª Sessão Ordinária, do dia 07/11/2018. 

 

Entretanto, o advogado da requerente, Dr. Carlos Estevan Fiorot Malacarne, 

novamente comparece aos autos com a Petição acostada à fl. 136, informando que 

a interessada solicitou o adiamento do julgamento do feito pelo prazo de duas 

sessões, com o intuito de produzir sua defesa oral, bem como juntada de 

documentos que ainda estavam em fase de produção pela atual gestão do Município 

de Rio Novo do Sul. Contudo, sem êxito em obter os tais documentos, pois ainda 

não haviam sido produzidos, informa que não compareceria à sessão do dia 

07/11/2018 designada para realização da sustentação oral. 

 

Pois bem. 
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Permanecem os autos sem qualquer fato novo que pudesse acrescentar ou 

modificar a análise anteriormente feita pelo corpo técnico, exarada conclusivamente 

na Instrução Técnica Conclusiva 5254/2017-7, que diante da manutenção de todas 

as irregularidades apontadas no Relatório Técnico Contábil 397/2017-9, opinou 

como irregulares as contas apresentadas pela Sra. Maria Albertina Menegardo 

Freitas, por grave infração a normas constitucionais e legais de natureza contábil, 

patrimonial e financeira, entendimento esse acolhido integralmente pelo Parquet de 

Contas.  

 

Quanto aos indicativos de irregularidades apontados no Relatório Técnico 397/2017-

9, os quais foram mantidos após análise feita por meio da Instrução Técnica 

Conclusiva 5354/2017-7, vejamos: 

 

1. DIVERGÊNCIA NO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENTRE DVP E 

BALANÇO PATRIMONIAL (item 3.1.1 do RT 397/2017). 

Observou-se consoante a avaliação dos pontos de controle, emitida pelo sistema 

CidadES desta Corte de Contas, que existia uma divergência de R$ 6.353.306,89 

entre o Resultado Patrimonial apurado na DVP (Demonstração da Variação 

Patrimonial) e o Resultado do Exercício evidenciado no Patrimônio Líquido do 

Balanço Patrimonial. Constatou-se, no entanto, que se tratou de divergência entre o 

Saldo do Balanço Patrimonial do Exercício 2014 e o saldo inicial para o exercício 

2015. Do confronto entre os Balanços Patrimoniais dos Exercícios 2014 e 2015, 

verificou-se que foi considerado na composição do Patrimônio Líquido do Exercício 

2015 um resultado do Exercício Anterior equivocado, o qual não considerou o 

resultado do exercício de R$ 6.353.306,89 e utilizou um Resultado de Exercícios 

Anteriores menor em R$ 54.471,01, causando assim uma divergência em torno de 

R$ 6.407.777,90, fato que afetou diretamente o resultado do exercício de 2015. 

A gestora foi citada para que apresentasse os documentos e justificativas que 

julgasse necessários, entretanto, tendo sido declarada a sua revelia, e diante da 

não realização de sustentação oral em sua defesa, permanece a irregularidade. 
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2. AUSÊCIA DE EXTRATOS DE CONTAS BANCÁRIA E DIVERGÊNCIAS EM 

SALDOS ENTRE O TERMO DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E OS 

EXTRATOS BANCÁRIOS (item 3.2.1.1 do RT 397/2017). 

Segundo análise realizada, constatou-se que do confronto entre o termo de 

disponibilidades financeiras (arquivo TVDISP - ORIGINAL - TVDISP.PDF) com os 

extratos das contas correntes e de aplicação (arquivo EXTBAN - ORIGINAL - 

EXTBAN01 a 04.PDF) a existência de diversos extratos de contas corrente e 

aplicação com saldo que, no entanto, não constaram do termo de verificação de 

disponibilidades financeiras, bem como, verificou-se que algumas das contas 

constantes do referido termo apresentavam saldo divergente do mesmo nos 

extratos. 

A gestora foi citada para que apresentasse os documentos e justificativas, que 

julgasse necessários acerca das ausências e/ou divergências relacionadas às 

contas bancárias, conforme o caso. Entretanto, tendo sido declarada a sua revelia, 

e diante da não realização de sustentação oral em sua defesa, permanece a 

irregularidade. 

 

3. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS NOS INVENTÁRIOS 

ANUAIS DOS BENS DE ALMOXARIFADO, MÓVEIS E IMÓVEIS E OS 

SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATTRIMONIAL (item 3.2.2.1 do 

RT 397/2017). 

Verificou-se divergência entre os saldos de bens de almoxarifado, móveis e imóveis 

registrados na contabilidade com aqueles constantes nos respectivos inventários, de 

R$ 4.918.488,47, R$ 6.250.438,04 e R$ 7.559.120,57. 

 

Face às divergências apuradas, foi citada a gestora para esclarecimento dos fatos, 

não tendo apresentado justificativas, visto que foi declarada a sua revelia, e diante 

da não realização de sustentação oral em sua defesa, permanece a 

irregularidade. 
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4. AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA VIABILIZAR A 

EMISSÃO DO RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE 

INTERNO (item 3.3.1 do RT 397/2017) 

Em decorrência da constatação de ausência de parecer da unidade central do 

controle interno sobre a prestação de contas ora analisada, sugeriu-se citar a Sra. 

Maria Albertina Menegardo Freitas, para apresentasse justificativas pela não 

adoção de medidas administrativas que viabilizassem a realização da análise da 

prestação de contas e procedimentos de auditoria, para comprovar a legalidade e 

avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial, bem como a ausência da documentação conforme 

disposições contidas na IN TCEES 34/2015. 

 

Citada a gestora para esclarecimento dos fatos, não tendo apresentado 

justificativas, visto que foi declarada a sua revelia, e diante da não realização de 

sustentação oral em sua defesa, permanece a irregularidade. 

 

5. FOLRPP E FOLRGP INCOMPATÍVEIS COM O LAYOUT CONSTANTE DO 

ANEXO I B DA IN 34/2015, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE REQUERIDA 

(item 3.4.1 do RT 397/2017). 

Verificou-se que os arquivos digitais FOLRGP e FOLRPP, encaminhados na 

presente Prestação de Contas Anuais, foram apresentados de forma incompatível 

com a IN 34/2015, não tendo havido a segregação dos vencimentos e vantagens 

dos servidores ligados ao RGPS e ao RPPS e não tendo havido informação quanto 

ao montante das contribuições patronais para o RGPS e RPPS, impossibi litando, 

desta forma, a verificação entre os valores da contribuição previdenciária patronal 

contabilizada em confronto com as folhas de pagamento. Sendo assim, sugeriu-se 

citar a responsável para que apresentasse justificativas pelo não atendimento aos 

requisitos da IN 34/2015.   

A gestora foi citada, entretanto, tendo sido declarada a sua revelia, e diante da 

não realização de sustentação oral em sua defesa, permanece a irregularidade. 
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6. DIVERGÊNCIA ENTRE DEMCPA E BALEXO QUANTO AOS VALORES 

DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS RGPS E RPPS (item 3.4.2 do RT 

397/2017). 

O DEMCPA encaminhado apresentou valores divergentes dos demonstrados no 

arquivo digital BALEXO para as contribuições patronais, conforme demonstração 

dos valores liquidados apurados nos demonstrativos apontados no RT 397/2017. 

Face às divergências apuradas, fez-se necessário o chamamento da Gestora 

Responsável para esclarecimento dos fatos, entretanto, tendo sido declarada a sua 

revelia, e diante da não realização de sustentação oral em sua defesa, 

permanece a irregularidade. 

 

7. INCOMPATIBILIDADES ENTRE OS VALORES DA DÍVIDA ATIVA 

EVIDENCIADOS NO BALPAT – BALANÇO PATRIMONIAL EM 

CONFRONTO COM O DEMDAT – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA 

(item 3.6.1 do RT 397/2017). 

Constataram-se divergências nos saldos da dívida ativa referentes a 31/12/2014 

e 31/12/2015 entre os arquivos digitais BALPAT - Balanço Patrimonial/2015 e 

DEMDAT - Demonstrativo da Dívida Ativa. Além disso, verificou-se, também, 

divergência entre o saldo da dívida ativa de 31/12/2014, evidenciado no BALPAT - 

Balanço Patrimonial/2014 (Anexo I) e no BALPAT - Balanço Patrimonial/2015. Desta 

forma, sugeriu-se citar a gestora para que apresentasse os documentos e 

justificativas que julgasse necessários acerca das divergências relacionadas ao 

saldo e movimentação da dívida ativa. 

 

A gestora não apresentou justificativas, tendo em vista que foi declarada a sua 

revelia, e diante da não realização de sustentação oral em sua defesa, 

permanece a irregularidade. 

Sendo assim, configurada a inércia processual e, por consequência, a revelia da 

gestora responsável, os achados inicialmente apontados se mantiveram como 

irregularidades presentes nos autos ora em questão. 

III – CONCLUSÃO  
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Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão proferida no RE 848.826, 

adotou o entendimento de que, para fins de inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea g, 

da Lei Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 

2010), a apreciação das contas de gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras 

Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio 

somente deixará de prevalecer por 2/3 dos vereadores. 

Pois bem. 

 

A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), por meio 

da Resolução nº 01/2018, de 13 de agosto de 2018, com base na retro mencionada 

decisão do STF, apresentou recomendação a todos os Tribunais de Contas do Brasil 

nos processos de contas de gestão em que o Prefeito figurar como ordenador de 

despesa e houver repercussão para fins de inelegibilidade. 

 

Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na decisão proferida pelo STF no 

RE 848.826, o acórdão de julgamento produzirá todos efeitos legais, tais como 

imputação de débito e aplicação de multa, exceto quanto à aplicação da lei da “ficha 

limpa”. Após o trânsito em julgado do acórdão, o Tribunal emitirá parecer prévio que 

instrumentalizará o julgamento pela Câmara Municipal somente para os fins 

inelegibilidade (art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90, alterado pela Lei 

Complementar nº 135, 4 de junho de 2010). 

 

Desse modo, considerando que o Ministério Público de Contas, por meio de Parecer 

subscrito pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, endossou o 

entendimento do corpo técnico, exarado no Relatório Técnico 397/2017-9 e na 

Instrução Técnica Conclusiva 5354/2017-7, os quais adoto integralmente e VOTO no 

sentido de que a Segunda Câmara aprove a minuta de Acórdão que submeto à 

consideração de Vossas Excelências. 

 
RODRIGO COELHO DO CARMO 

Conselheiro Relator 

 

1. ACÓRDÃO 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo relator, em: 

1.1 Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 

Rio Novo do Sul, no exercício de 2015, ora em discussão, sob a responsabilidade 

da Sra. MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS, nos termos do art. 84, inciso 

III, “d”, § 1º da Lei Complementar nº 621/2012, observando que este julgamento não 

produz efeitos para os fins do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado 

pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), em relação a responsável - 

Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, por força da tese fixada pelo Supremo 

Tribunal Federal na decisão do  Recurso Extraordinário nº 848.826/DF; 

 

1.2Aplicar MULTA à responsável, Sr. MARIA ALBERTINA MENEGARDO 

FREITAS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizáveis, na forma do art. 138 

c/c art. 135, inciso II, §3º, ambos da Lei Complementar 621/2012, dosada na forma 

do artigo 389, inciso I do Regimento Interno, por se tratar de pretensão punitiva em 

virtude da irregularidade mantida; 

 

1.3 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação do julgamento , por força 

da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso 

Extraordinário nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a 

desaprovação das contas pela Câmara Municipal, para fins de inelegibilidade, 

nos termos do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei 

Complementar nº 135, 4 de junho de 2010). 

1.4 Encaminhar os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal, nos termos do 

art. 461 do Regimento Interno, a fim de que seja remetida aos órgãos 

competentes a documentação necessária para a realização da cobrança, caso 

não comprovado o recolhimento do débito e da multa imputados no prazo 

previsto no art. 454, I do Regimento Interno.  
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1.5 Dar CIÊNCIA à responsável e, após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.   

2. Unânime.  

3. Data da Sessão: 14/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do 

Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner. 

5. Fica a responsável obrigada a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do 

débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da 

publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno 

deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se 

previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

                           LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

                           Secretária-adjunta das sessões  

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: D8EB9-EA911-B74BA


		2019-02-27T14:33:54-0300


		2019-02-27T14:45:14-0300


		2019-02-27T15:47:51-0300


		2019-02-28T09:35:58-0300


		2019-03-19T17:40:30-0300




