
 

ACÓRDÃO TC-068/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-4212/2015 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADOR 

RESPONSÁVEL - WILSON BERGER COSTA 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 - 

REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

1. RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 

2014, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, sob a responsabilidade do Senhor 

Wilson Berger Costa, Prefeito Municipal. 

 

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SECEXContas por meio do Relatório 

Técnico Contábil – RTC nº. 487/2015, (fls. 50-63) sugeriu a citação do gestor, para 

que apresentasse suas razões de justificativas acerca do seguinte indicativo de 

irregularidade: 

 
3.4.1. Ausência de adoção de providências para cobrança de 
Dívida Ativa. 

 

Citado, através da DECM 2332/2015 e Termo de Citação nº 2446/2015, o 

defendente apresentou sua justificativa às fls. 73-120. 
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A SECEXContas elaborou a Manifestação Técnica 373/2016  opinando pelo 

julgamento regular das contas, recomendando que o gestor, ou quem lhe suceda, 

observe os termos da DELIBERAÇÃO CONJUNTA que versa sobre adoção de 

medidas efetivas de cobrança de dívida ativa e outros créditos, com prazo de 

implementação que se até o dia 31/12/2015 para os jurisdicionados.  

 

Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo de Contas, elaborou a Instrução 

Técnica Conclusiva ITC nº. 1368/2016, acompanhando o entendimento da 

Manifestação Técnica 373/2016, pela regularidade das contas, com a seguinte 

proposta de encaminhamento: 

 

4. Proposta de Encaminhamento 

A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos 

elementos, bem como dos demonstrativos contábeis, os quais devem 

evidenciar a boa e regular aplicação e controle dos recursos públicos, nos 

termos do Regimento Interno desse Tribunal de Contas e das legislações 

pertinentes. Considerando que compete exclusivamente ao Auditor de 

Controle Externo, no âmbito da sua atuação em controle de recursos e 

bens públicos, elaborar relatórios de auditoria e instruções técnicas de 

apoio às decisões dos relatores e do Plenário do Tribunal de Contas, nos 

termos do art. 6º, inciso III, da Lei Complementar 622, PROPÕE-SE, com 

fundamento no art. 144, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, que a 

Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

(Contas de Gestão), de responsabilidade do senhor Wilson Berger 

Costa, relativamente ao exercício de 2014, sejam julgadas REGULARES. 

 

Propõe-se também RECOMENDAR ao gestor, ou quem lhe suceda, não 

deixar de observar os termos da DELIBERAÇÃO CONJUNTA proferida 

harmonicamente entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o 

Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo e este Tribunal 

de Contas, a qual versa sobre adoção de medidas efetivas de cobrança da 

dívida ativa e outros créditos, cujo prazo para implementação de tais 

recomendações venceu em 31/12/2015. 

 

 

Entendimento esse que foi seguido pelo Parquet de Contas, em Parecer PPJC 

574/2016 da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, fls. 138/139.  

 

É o relatório.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Cuidam os autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da PREFEITURA DE 

AFONSO CLÁUDIO - ORDENADORES, referente ao exercício de 2014, portanto, 

estamos a apreciar as “Contas de Gestão”. 

 

Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Foram observados todos os 

trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

O Tribunal de Contas tem sua competência prevista na Constituição Federal e 

Estadual nos artigos 71 a 75 e na LC 621/2012, dentre elas a competência de 

avaliar os atos de gestão dos ordenadores de despesas e demais administradores 

que utilizem, guardem, arrecadem, gerencie e administre recursos públicos, 

mediante a apresentação de prestação de conta anual em que essa Corte 

analisando os resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 

operacional, profere julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou 

irregularidade das contas.  

 

Pois bem. A irregularidade inicialmente apontada pela área técnica consistia na 

ausência de providências do gestor para a cobrança de dívida ativa, ou seja, da 

cobrança de crédito do município. 

 

Tal omissão de conduta, como sabido, importa em violação a diversos dispositivos 

da Lei de Finanças Públicas e a de Responsabilidade Fiscal, especialmente o artigo 

13 da LRF, que estabelece: 

 

Art. 13. No prazo previsto no art. 8
o
, as receitas previstas serão 

desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de 

arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das 

medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de 

ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução 

do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança 

administrativa. 
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A área técnica também constatou que o baixo desempenho nos valores recebidos a 

título de dívida ativa levava a presunção de que o gestor estava negligenciando as 

medidas a serem adotadas para majorar a arrecadação em desatenção ao que 

preceitua o art. 58 da LRF: 

 

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação 

em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito 

da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de 

recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem 

como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de 

contribuições. 

 

Em suas justificativas, o gestor esclareceu que a Administração visando otimizar 

custo e benefício dos atos praticados resolveu propor ações executivas de 

04(quatro) em 04 (quatro) anos, impedindo assim a ocorrência da prescrição 

quinquenal, propondo então as respectivas execuções fiscais nos anos de 2000, 

2004, 2008 e 2012, cujas quais resultaram em aproximadamente 4.700 (quatro mil e 

setecentas) ações. No intuito em comprovar suas alegações, juntou aos autos 

Certidão expedida pela Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, fls. 

133. 

 

Nesse contexto, em razão da notificação do gestor ter se dado inicialmente pela 

ausência de informações e documentos que indicassem as medidas adotadas por 

ele para a cobrança da dívida ativa do município o que poderia culminar até mesmo 

em renúncia de receita, com a apresentação de certidão pela Vara do Juízo de 

Afonso Cláudio restou demonstrado que o gestor não vem se quedando inerte, 

razão pela qual o Parquet de Contas em consonância ao posicionamento da área 

técnica, entendeu por afastar a irregularidade imputada. 

 

Contudo, embora o gestor venha adotando as providências judiciais e 

administrativas para recuperação de crédito, importante o acolhimento da sugestão 

contida na ITC nº. 1368/2016 como RECOMENDAÇÃO para que o gestor, ou seu 

sucessor na Administração Municipal, observe os termos da Deliberação Conjunta1 

                                                 
1
 Disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/wp-content/uploads/2015/09/25-09-2015-

Delibera%C3%A7%C3%A3o-Conjunta.pdf.    Acesso em 02/12/2016 
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firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público de 

Contas do Estado do Espírito Santo e este Tribunal de Contas, a qual versa sobre 

adoção de medidas efetivas de cobrança da dívida ativa e outros créditos, cujo 

prazo para implementação de tais recomendações venceu em 31/12/2015. 

 

 

3. DECISÃO 

 

Ante ao exposto, em consonância com o entendimento da Área Técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas 

REGULARES,  as contas da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio (Contas de 

Gestão), sob a responsabilidade do Sr. Wilson Berger Costa, relativas ao exercício 

de 2014, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a 

devida quitação. 

 

VOTO ainda, para que seja expedida RECOMENDAÇÃO ao atual gestor, no sentido 

de não deixar de observar os termos da DELIBERAÇÃO CONJUNTA proferida 

harmonicamente entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o 

Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo e este Tribunal de Contas, 

a qual versa sobre adoção de medidas efetivas de cobrança da dívida ativa e outros 

créditos, cujo prazo para implementação de tais recomendações venceu em 

31/12/2015. 

 

Dê-se ciência aos interessados. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4212/2015, ACORDAM os 

Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner: 

1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Afonso 

Cláudio, sob a responsabilidade do Sr. Wilson Berger Costa, relativas ao exercício 
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de 2014, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a 

devida quitação; 

2. Recomendar ao atual gestor, no sentido de não deixar de observar os termos da 

deliberação conjunta proferida harmonicamente entre o Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo, o Ministério Público de Contas do Estado do Espírito 

Santo e este Tribunal de Contas, a qual versa sobre adoção de medidas efetivas de 

cobrança da dívida ativa e outros créditos, cujo prazo para implementação de tais 

recomendações venceu em 31/12/2015; 

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição Plenária  

Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sérgio 

Manoel Nader Borges, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, e o senhor 

conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor 

procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio Da Silva, em substituição ao 

procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.  

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Convocado  
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Fui presente: 

 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das Sessões 
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