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CONTROLE EXTERNO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO 

INTERPOSTO EM FACE DO PARECER PRÉVIO 00137/2017-1-

SEGUNDA CÂMARA (TC 3065/2013-9) – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IBATIBA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

PREFEITO – EXERCÍCIO DE 2012 – INFRINGÊNCIA AO ART. 

42, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – 

APLICABILIDADE DA METODOLOGIA ADOTADA EM 2008 ÀS 

CONTAS DE 2012 – SEGURANÇA JURÍDICA – 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO – CONHECER – DAR PROVIMENTO – 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PARECER PRÉVIO 

RECOMENDANDO A APROVAÇÃO DAS CONTAS COM 

RESSALVAS – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAMENTO. 

 

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS: 

 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Lindon Johnson Arruda 

Pereira, Prefeito Municipal de Ibatiba no exercício de 2012, em face do Parecer 
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Prévio TC-137/2017 - Segunda Câmara, prolatado nos autos do Proc. TC- 

3065/2013, cujos termos são os seguintes: 

 

1. PARECER PRÉVIO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM 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. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de 
Ibatiba a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. Lindon 

Jonhson Arruda Pereira, Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos 
do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art.  132, inciso 
III do Regimento Interno. 

1.2. Diante da materialização da hipótese prevista no art. 5º, inciso III, §§ 1º 
e 2º da Lei nº 10.028/2000 e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, 
ambos do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos 

apartados, com reprodução de todas as peças da Prestação de Contas 
objeto do TC 3065/2013. 

1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que 

divulgue amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, 
a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o 
respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

1.4. Dar ciência ao interessado; 

1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.  

2. Por maioria, nos termos do voto do Relator. Parcialmente vencido o 

conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a 
área técnica e o MPES quanto à fundamentação. 

3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

A área técnica se manifesta conclusivamente por meio da Instrução Técnica de 

Recurso 00216/2018: 

V - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, 

opina-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração. 

Examinou-se as justificativas apresentadas pelo recorrente, os documentos   

disponíveis nos autos, confrontou-se com as demonstrações contábeis 

encaminhadas na Prestação de Contas Anual 2012 (TC 3065/2013 – apenso) 

resultando na opinião de NÃO PROVIMENTO AO RECURSO. 

O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Vieira, 

acompanha a área técnica. 
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O recorrente apresentou defesa oral por ocasião da 44ª Sessão Ordinária do 

Plenário, realizada em 11/12/2018, representado por seu Advogado, Dr. Altamiro 

Thadeu Frontino Sobreiro, conforme Notas Taquigráficas juntadas às fls. 55/57 e 

documentos juntados por meio do Protocolo 18217/2016 (fls.59/234).  

PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

Os pressupostos recursais foram analisados por meio da Decisão Monocrática 

0979/2018-5, de 26 de junho de 2018 (fls. 24/25), de lavra do Conselheiro Relator 

em substituição, Marco Antônio da Silva, o qual se manifestou pelo 

CONHECIMENTO do presente Recurso.  

Considerando que os pressupostos de admissibilidade já foram objeto de análise e 

conhecimento do recurso na decisão proferida pelo Relator, passo à análise de 

mérito do presente Recurso de Reconsideração. 

 

DO MÉRITO 

No referido Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, este Tribunal 

recomenda ao Legislativo Municipal de Itaguaçu a Rejeição das Contas do 

exercício de 2012, em razão do descumprimento do art. 42 da LC 101/2000. De 

acordo com a fundamentação do voto do Conselheiro Relator no Parecer Prévio TC 

137/2017, foi constatada inexistência de disponibilidade líquida de caixa na Fonte 

2301 – Saúde Recursos Próprios, em razão de concessão de diárias, no período de 

maio a dezembro de 2012, no valor de R$ 7.925,00. 

O recorrente apresenta suas razões recursais, argumentando que os gastos com 

diárias na área da saúde revestem-se, por sua própria natureza, de essencialidade, 

de necessidade e continuidade. Que o grande volume de diárias foi concedido a 

motoristas da Secretaria de Saúde, que realizam o transporte de pacientes do 

Município de Ibatiba para realização de consultas, exames, internações, 

procedimentos cirúrgicos, entre outros, em diversas localidades, como Venda Nova 

do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim e Grande Vitória. Que as diárias concedidas 
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possibilitam aos motoristas o mínimo de custeio para as despesas com alimentação 

e lanches fora o Município de Ibatiba. 

Após análise das razões do recorrente, manteve a área técnica o entendimento pela 

rejeição das contas, mantendo-se o Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda 

Câmara, nos termos da ITR 0216/2018. 

Na defesa oral apresentada, o recorrente reafirma as razões recursais já 

apresentadas, ressaltando que a decisão recorrida está em dissonância com o atual 

entendimento desta Corte de Contas em relação à inaplicabilidade do artigo 42 da 

LRF ao exercício de 2012. Junta aos autos documentos relativos à comprovação do 

pagamento de diárias aos motoristas da área de saúde, que supostamente elidiriam 

a irregularidade que ensejou o Parecer pela rejeição das contas. 

 

O artigo 42 da LRF vem sendo amplamente discutido nesta Corte. Nesse debate, a 

primeira definição consolidada, por maioria dos votos dos conselheiros, foi de que 

“contrair obrigação de despesa”, expressão inserta no artigo 42 da LRF, refere-se ao 

momento da celebração do contrato administrativo ou instrumento congênere e não 

automaticamente pelo empenho, conforme decisão proferida no processo               

TC 4003/2013 – Prestação de contas da prefeitura de Vila Velha, exercício de 2012. 

No julgamento desse processo foi consagrada a tese proferida no voto vogal 

prolatado pelo Conselheiro Sérgio Borges, consubstanciada no Parecer Prévio 

27/2018, e que resultou na inaplicabilidade do art. 42 da LRF aos gestores com o 

final de mandato no exercício de 2012. 

Deste modo, privilegiando a força dos precedentes deste Tribunal e o princípio da 

colegialidade, que deve ser aplicado como método decisório dos julgamentos em 

órgãos colegiados,  constato que a inaplicabilidade do art. 42 da LRF no exercício de 

2012 deve ser aproveitada ao gestor em comento, devendo, por consequência, ser 

excluída da presente análise a irregularidade “obrigações de despesas contraídas, 

nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente 

para o seu pagamento”. 

O reconhecimento desse fato implica reforma da deliberação recorrida, haja vista a 

superveniência de entendimento que fundamentou o Parecer Prévio 27/2018-3, no 
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qual esta Corte apreciou a infringência ao art. 42 da LRF referente ao exercício de 

2012, e por conta da segurança jurídica, decidiu-se pela impossibilidade de se 

analisar na prestação de contas referente ao exercício de 2012 a infringência ao art. 

42 da LRF.     

Por todo o exposto, divergindo da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, 

VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste 

Colegiado. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plen, ante as razões 

expostas, em: 

 

1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração, com fulcro no artigo 162, 

2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno 

desta Corte; 

2. Dar provimento ao Recurso de Reconsideração, a fim de reformar o Parecer 

TC 137/2017 – Segunda Câmara, emitindo Parecer prévio pela aprovação 

das contas; 

3. Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas 

relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na 

forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00). 

4. Dar ciência aos interessados;  

5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

 

MÁRCIA JACCOUD FREITAS  

CONSELHEIRA SUBSTITURA 
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VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE 

MACEDO 

 

1 RELATÓRIO 

Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria em discussão, 

particularmente no ponto em que a Relatora, Conselheira Substituta Márcia 

Jaccoud Freitas, propõe a Aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de 

Ibatiba do exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor Lindon Jonhson 

Arruda Pereira, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu elaborar o voto 

que neste instante submeto a este colegiado, precedido do breve relatório. 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Lindon Jonhson 

Arruda Pereira, em face do Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, 

proferido nos autos do Processo TC 3065/2013, que recomendou a rejeição das 

contas. 

Transcrevo abaixo o Parecer Prévio TC-150/2017: 

2. PARECER PRÉVIO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM 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. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Ibatiba a 

REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson Arruda 

Pereira, Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei 

Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso III do Regimento Interno.  

1.2. Diante da materialização da hipótese prevista no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º da 

Lei nº 10.028/2000 e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos do Regimento 

Interno, DETERMINAR a formação de autos apartados, com reprodução de todas as 

peças da Prestação de Contas objeto do TC 3065/2013. 

1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue 

amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de 

contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na 

forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

1.4. Dar ciência ao interessado; 

1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.  
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2. Por maioria, nos termos do voto do Relator. Parcialmente vencido o conselheiro em 

substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica e o MPES quanto à 

fundamentação. 

3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

 

Logo, o senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, inconformado com a rejeição das 

contas, interpôs o presente Recurso de Reconsideração, objetivando a reforma do 

Parecer Prévio 137/2017 (fls. 3/21). 

Em seguida o Conselheiro Relator Substituto Marco Antônio da Silva proferiu a 

Decisão Monocrática 979/2018 (fls. 24/25), pelo conhecimento do presente recurso 

e remessa dos autos para regular instrução. 

Consequentemente, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, 

exarou a Instrução Técnica de Recurso 216/2018 (fls. 27/44), opinando pela 

manutenção da irregularidade (Insuficiência de disponibilidade financeira para 

arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato), e 

consequente negativa de provimento ao recurso. 

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, no Parecer 5417/2018 

(fls. 48). 

Findo o período de substituição do então Conselheiro Substituto Marco Antônio da 

Silva, passou-se a relatoria à Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas que, 

posteriormente à 44ª Sessão Ordinária do Plenário ocorrida no dia 110 de dezembro 

de 2018, na qual foi realizada a sustentação oral pelo Dr. Altamiro Thadeu Frontino 

Sobreiro, apresentou voto 6485/2018 pelo provimento do Recurso de 

Reconsideração, reformando-se o Parecer 137/2017 – Segunda Câmara, para 

emissão de Parecer Prévio pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal 

de Ibatiba, do exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Lindon Jonhson 

Arruda Pereira. 

Com pedido de vistas vieram os autos a este Gabinete. 

É o relatório. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

Nos presentes autos a Relatora Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas 

propôs a seguinte minuta de Acordão: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões 

expostas, em: 

6. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração, com fulcro no artigo 162, 2º da Lei 

Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;  

7. Dar provimento ao Recurso de Reconsideração, a fim de reformar o Parecer TC 137/2017 

– Segunda Câmara, emitindo Parecer prévio pela aprovação das contas; 

8. Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em 

questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei nº. 101/00). 

9. Dar ciência aos interessados;  

10. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.  

 

Entretanto, peço vênia e divirjo do entendimento da Relatora, acompanhando o 

integralmente o posicionamento da área técnica (ITR 216/2018), que abaixo 

transcrevo: 

II. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

Verificou-se às fls. 24/25 que o juízo de admissibilidade do presente recurso de 

reconsideração foi efetuado pelo Conselheiro Relator em Substituição Marco Antônio da 
Silva, que o considerou tempestivo e legítimo. 

Desta forma, nos termos da Decisão Monocrática 00979/2018-5 foi dado 
CONHECIMENTO ao presente recurso de reconsideração. (fls. 24/25 do TC 2.721/2018) 

Face o exposto, passa-se à análise do mérito recursal. 

III. DO MÉRITO RECURSAL 

A Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, por maioria, nos termos do voto do relator, 

que integra o Parecer Prévio TC 137/2017 (TC 3065/2013- Apenso) recomendou à 
Câmara Municipal de Ibatiba a REJEIÇÃO das contas do Senhor Lindon Jonhson Arruda 
Pereira, Prefeito do Município de Ibatiba -  Exercício de 2012, em razão do 

descumprimento do artigo 42 da LC 101/2000, apontada no item 3 - Final de Mandato no 
RTC 332/2014 (TC 3065/2013, fls. 196). 

O descumprimento do artigo 42 da LC 101/2000, foi mantido na ICC 01/2015 (fls. 
278/280), na ITC 1229/2015 (fls.298/301), na Manifestação Técnica 409/2016 

(fls.446/448) que analisou sustentação oral e na Manifestação Técnica 1088/2017-3 (fls. 
487/491), elaborada em atendimento a Decisão 02450/2017-9. Os documentos retro 
citados integram o TC 3065/2013 – apenso.   
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Destaca-se que Ministério Público de Contas, no Parecer 04257/2017-9 (fls. 507/508 do 

TC 3065/2013) de lavra do Procurador-Geral Luciano Vieira, com base na tabela 
formulada pela SecexContas (fls. 498/503 do TC 3065/2013-apenso), entendeu que os 
empenhos e os contratos da prefeitura de Ibatiba ocorreram dentro do período vedado, 
confirmando a infringência ao art.42 da LRF.  

Neste contexto afirma o Ministério Público: 

Restou apurada a insuficiência de caixa para saldar obrigações e despesas 
vinculadas à saúde (R$ 867.518,35) e à educação (R$ 348.715,52) 

Desta forma, o Ministério Público de Contas reiterou as manifestações ministeriais de fls. 
305/309 e 460/461 do TC 3065/2013-apenso. 

Conforme exposto, de acordo com a fundamentação do voto do Conselheiro Relator no 

Parecer Prévio TC 137/2017 (TC 3065/2013 – apenso), foi constatado inexistência 
disponibilidade líquida de caixa na Fonte 2301 – Saúde Recursos Próprios, em razão de 
concessão de diárias, no período de maio e dezembro/2012,  na fonte citada, no valor de 

R$ 7.925,00. E assim, concluiu o Conselheiro Relator que não havia caixa suficiente para 
tais contratações, sendo descumprido o artigo 42 da LC 101/2002. “Portanto, 
materializado está o descumprimento do art. 42 na Fonte 2301 – recursos próprios 

da saúde.” 

Inconformado com a decisão deste Tribunal de Contas, o Senhor Lindon Jonhson Arruda 

Pereira protocolou em 20/03/2018 o presente Recurso de Reconsideração,  tendo 
apresentado às fls. 05/08 os fundamentos de fato e de direito a seguir transcritos: 

III. RAZÕES RECURSAIS  

Irregularidade Recorrida 

III.1. Descumprimento do artigo 42 da LRF (item 3 do RT 332/2014 e 1.4 da ICC 
01/2015) 

Constam às fls. 05/08 do TC 2721/2018 os fundamentos de fato e direito que segundo o 
recorrente conduzirão à reforma do Parecer Prévio 137/2017 – Segunda Câmara, in 
verbis: 

Observa-se que o posicionamento do Conselheiro Relator considerou que 

despesas com diárias no valor de R$ 7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e 
cinco reais) não estariam revestidas da essencialidade, da emergência e da 
necessidade de continuidade do serviço público. Transcreve-se o trecho do 

voto do Relator nesse sentido: 

"[ ... ] Porém, verifica-se, na retro citada fonte, que no período vedado foram 

empenhadas e liquidadas despesas com diárias' que totalizam R$ 7.925,00, 
conforme se demonstra a seguir: [ ... ] 

Ainda que se alegue que as contratações elencadas na tabela 1, acima, 
sejam gastos públicos relevantes, a ação planejada exigiria que a contração 
se desse em período anterior à vedação quando havia saldo financeiro para 

saudá-las, ou, caso não fosse possível antecipar a contração a existência 
de saldo para arcar com o respectivo compromisso. Vale relembrar o 
Parecer em Consulta 03/2005: [ ... ] 

Nesta toada, destaco que a concessão de diárias, sem que houvesse 
disponibilidade de caixa. 
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Assim, tendo ern vista que não havia disponibilidade líquida de caixa na 

Fonte 2301, e que foram concedidas diárias, entre maio e dezembro, nesta 
mesma fonte, da ordem de R$ 7.925,00, é forçoso concluir que não havia 
caixa suficiente para tais contratações. Portanto, materializado está o 

descumprimento do art. 42 na Fonte 2301 – recursos próprios da saúde." 

Diverge-se do posicionamento contido no voto, uma vez que tais gastos com 

diárias, efetuados na área da saúde, revestem-se, por sua própria natureza, de 
essencialidade e de necessidade continuidade. 

Conforme documentos em anexo (doc. 02), o grande volume de diárias foi 
concedido a motoristas da Secretaria de Saúde, que realizam o transporte de 
pacientes do Município de Ibatiba para realização de consultas, exames, 

internações, procedimento cirúrgicos, entre outros, em diversas localidades, 
como Venda Nova do Imigrante, Cachoeira de Itapemirim e Grande Vitória.  

Os motoristas que efetuam esse transporte de pacientes comumente aguardam 
que tais procedimentos médicos sejam terminados, de forma que as diárias 
concedidas possibilitam aos motoristas o mínimo de custeio para as despesas 

com alimentação e lanches fora do Município de Ibatiba. 

Portanto, ainda que o Parecer Prévio questione a essencialidade e o caráter 

contínuo do gasto com diárias, essas diárias concedidas no âmbito da 
Secretaria da Saúde estão ligadas ao serviço de assistência médica e 
hospitalar, que por excelência são serviços essenciais e contínuos, conforme 

prevê o art. 10, inciso II da Lei n. 7.783/1989: “  

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais :[ .. ] 11- 

assistência médica e hospitalar;[ ...]” 

Por fim, e não menos importante, o Parecer Prévio, ao se excluir os gastos 

considerados essenciais, contínuos e necessários, e ainda, ao se 
desconsiderar os gastos que não tiveram a data da contratação identificada, o 
saldo de suficiência financeira para cobertura dos restos a pagar não 

vinculados, na ordem de R$ 935.090,81 (novecentos e trinta e cinco mil e 
noventa reais e oitenta e um centavos), cobre de forma plena as despesas com 
diárias ressalvadas pelo Parecer Prévio. 

Pelas razões expostas, pede-se o provimento do recurso interposto para 
reformar Q parecer prévio recorrido, recomendando a aprovação das contas 

sob responsabilidade do Recorrente, ou, caso assim não se entenda, que se 
recomende a aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 80, 
inciso li da Lei Complementar n. 621/2012. 

 

IV ANÁLISE TÉCNICA 

Foi apontado no RT 332/2014 que o Município de Ibatiba descumpriu o limite 
estabelecido no artigo 42 da LRF ao término do exercício de 2012 (final de mandato). Foi 

constatado insuficiência financeira para a cobertura de restos a pagar vinculados às 
seguintes fontes: saúde recursos próprios (R$ 912.725,61); educação – recursos 
próprios (R$ 539.277,48) e educação recursos federais (R$ 23.588,91) que somados 

totalizam R$ 1.475.592,00, quando compensados com a suficiência de recursos não 
vinculados no montante de R$ 935.090,81, restaram ainda R$ 540.501,19 de 
insuficiência financeira, conforme relatado às fls. 196 do TC 3065/13 – apenso. 

Devidamente citado, da Decisão Monocrática TC 1512/2014, por meio do Termo de 

Citação TCEES nº 1839/2014(fls.209/210 do TC 3065/2013), o responsável apresentou 
justificativas às fls. 216/230 do TC 3065/2013 – apenso, bem como provas documentais 
as quais foram juntadas às fls. 231/266 do mencionado processo.  
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Após análise das justificativas e das provas documentais, concluiu a área técnica pela 

manutenção da irregularidade, nos termos da ICC 01/2015, as (fls. 280 do TC 
3065/2013), in verbis: 

 

O gestor alega em sua defesa que a prefeitura possui superávit financeiro de 

R$ 4.553.702,72, se os Restos a Pagar não processados não forem 
considerados no cálculo.  

Alega também, que herdou dívida de exercícios anteriores que foram inscritas 

em restos a pagar sem que houvesse recurso financeiro.  

Os argumentos apresentados pelo gestor não são suficientes para afastar a 
irregularidade apontada, pois a conta Restos a Pagar Não Processados 

integra o Balanço Patrimonial e afeta o resultado do exercício. Portanto, não 
pode ser excluída do cálculo de aferição do cumprimento do art. 42 da LRF.  

Da mesma forma, as dívidas de exercícios anteriores não podem ser 

desconsideradas, pois são compromissos assumidos pela Prefeitura e tem que 
obrigatoriamente integrar os referidos cálculos.  

Diante do exposto, considera-se não atendido este item da citação. 

 

Na sequência o ex-prefeito realizou sustentação oral, representado por seu advogado 
Senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, na 13ª Sessão Ordinária   realizada em 

04/05/2016, conforme consta nas notas taquigráficas   juntadas às fls. 326/331 do TC 
3065/2013 – apenso. Foram encaminhados também para análise os memorias de defesa 
e documentos probantes (fls. 352/397), os quais foram anexados às fls. 336/397 do; TC 
3065/2013(PCA 2012). 

 Após exame dos argumentos apresentados em sustentação oral e das provas 
documentais, concluiu a área técnica pela manutenção da presente irregularidade, 
encampando as conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1229/2015, 

com exceção do item 3.2.1, conforme se comprova por trecho da Manifestação Técnica 
409/2016-1 (fls. 447/448 do TC 3.792/2016 – apenso), a seguir reproduzido: (fls. 448 do 
TC 3065/2013 – apenso): 

Consoante demonstrado na planilha que integra a presente manifestação 

técnica constata-se insuficiência de caixa para cumprimento das 
obrigações de despesas vinculadas à Saúde- Recursos Próprios no total 
de R$ 867.518,35, Educação - Recursos Próprios no total de R$ 
539.277,48, sendo necessário um aporte financeiro de R$ 1.406.795,83. 

Mesmo após terem sido deduzidos do montante de R$ 1.406.795,83, o valor de 
R$ 920.845,19, correspondente a suficiência financeira de recursos não 
vinculados, restaram compromissos assumidos sem disponibilidade 

financeira no total de R$ 485.950,64 (quatrocentos e oitenta e cinco mil 
novecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), para o 
cumprimento das obrigações financeiras de despesas contraídas nos 

dois últimos quadrimestres do mandato encerrado em 31 de dezembro de 
2012. 

Assim, considerando, que os elementos novos suscitados na sustentação oral 
e nos memoriais alteram as conclusões havidas na Instrução Técnica 

Conclusiva ITC 1229/2015, saneando a irregularidade apontada apenas 
quanto ao item 3.2.1 Repasse de duodécimos ao Legislativo acima do 
limite (correspondente ao item 2.4 do RTC 332/14) 
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Considerando, que os elementos novos suscitados na sustentação oral e nos 

memoriais alteram a planilha de aferição do cumprimento do artigo 42 da LRF 
elaborada pela área técnica, às fls. 202/203 dos presentes autos, mas não 
saneiam integralmente as insuficiências financeiras, para cobertura de restos a 

pagar ao final de mandato do ex-Prefeito de Ibatiba, apontado no Relatório 
Técnico Contábil nº 332/2014, encampamos as conclusões havidas na 
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1229/2015, com exceção do item 3.2.1, 
cujas razões, fundamentos e conclusões corroboramos. 

 

Na oportunidade, destaca-se que o Ministério Público de Contas acompanhou o 

posicionamento da área técnica deste Tribunal de Contas, quanto ao descumprimento do 
artigo 42 da LRF em final de mandato do Chefe do Poder Executivo de Ibatiba, e 
entendeu que a irregularidade em questão configura grave violação a norma. Confira às 

fls. 460/461 do TC 3065/2013 – apenso. 

 

Em síntese, trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício 
financeiro de 2012, da Prefeitura de Ibatiba, sob a responsabilidade de LINDON 

JONHSON ARRUDA PEREIRA. 
 
Retornam os autos ao Ministério Público de Contas após sustentação oral 

produzida pelo patrono do responsável atinente aos itens 2.4
1
 e 3

2
, do RTC 

332/2014.    
 

Pois bem. 

É bastante por si mesmo a fundamentação da ICC 1/2015, da ITC 1229/2015 e 

da MT 00409/2016-1 quanto à manutenção do aponte de n. 3 Final de 
Mandato (contrair nos dois últimos quadrimestres do mandato obrigações 
sem disponibilidade de caixa), motivo pelo qual se ratifica, assim, o parecer 

de fls. 305/309 em relação à irregularidade aqui elencada.  
 
Aliás, no caso vertente, não foram apresentadas provas suficientes para elidir 

as irregularidades em questão, restando, evidenciada, a todas as luzes, lesão 
ao ordenamento jurídico. 

Robustecendo os apontamentos, cabe destacar que este órgão do Parquet 
Especial tem reiteradamente manifestado entendimento de que as 
irregularidades em questão consubstanciam graves violações à norma , 

consoante art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012. 

 

Ainda na fase de instrução processual, a Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, 

deliberou por meio da Decisão 2450/2017, a realização de diligência in loco no prazo 
improrrogável de 30 (trinta dias) para verificar se os empenhos levantados pela área 
técnica foram oriundos ou de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do 

exercício de 2012, na forma fundamentada do Conselheiro Relator, Sr. Sérgio Manoel 
Nader Borges. 

Ato contínuo, os autos foram encaminhados a Secexcontas para realização da diligência 
em cumprimento da Decisão TC nº 2450/2017. 

Em cumprimento a decisão deste Tribunal de Contas, a área técnica analisou empenhos, 

contratos e aditivos contratuais da prefeitura de Ibatiba referentes ao exercício de 2012, 

                                                 
1  Repasse de duodécimos ao legislativo. 
2  Final do Mandato. 
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tendo como suporte à análise empreendida o SISAUD (Sistema Informatizado de 

Suporte a Auditoria). Como resultado da diligência foi elaborada a Manifestação Técnica 
1088/2017 (fls. 487/491 do TC 3065/3013), acompanhada dos anexos 1 e 2, detalhando 
os empenhos e contratos por fonte de recurso, e do anexo 03 – aferição do cumprimento 
do artigo 42 da LRF – Exercício 2012. 

Conforme demonstrado no anexo 03 da MT 1088/2017, item 6- Compensação de 
Insuficiência Financeira de Recursos Vinculados com Recursos Vinculados  (fls. 503 do 
TC 3065/2013 – apenso), a prefeitura municipal de Ibatiba findou o exercício de 2012, 

após a inscrição de restos a pagar, com os seguintes resultados financeiros:  Recursos 
Vinculados: superávit financeiro de R$ 730.283,25; Saúde Recursos Próprios: 
déficit financeiro de R$ 867.518,35; Educação Recursos Próprios: déficit financeiro 
de R$ 348.715,52.   

Verificou-se ainda que ao final do anexo 3 da MT 1088/2017, foi demonstrado uma 
necessidade de aporte financeiro no montante de R$ 1.216.233,87 (867.518,35 + 
348.715,52) e déficit financeiro, após reserva de recursos para pagamento do 

passivo financeiro em 31/12/2012, no valor de R$ 485.950,62 (750.283,25 – 
1.216233,87). 

Destaca-se que o Ministério Público de Contas encampou os resultados financeiros 
demonstrados no anexo 03 da Manifestação Técnica 1088/2017, conforme verifica-se às 
fls. 507/508 do TC 3065/2013 – apenso. 

Porém, divergindo da metodologia de cálculo da área técnica deste Tribunal de Contas e 
do posicionamento do Ministério Público de Contas, o Conselheiro Relator Sérgio Manoel 
Nader Borges, com base nos Pareceres de Consultas  nºs 25/04 e  03/05, ambos deste 

Tribunal de Contas, entendeu que do montante de R$ 867.518,35 sem disponibilidade 
financeira para pagamento na fonte Saúde Recursos Próprios, apenas R$ 7.925,00 eram 
despesas realizadas indevidamente, pois tratavam-se de diárias empenhadas e 

liquidadas no período vedado, ou seja, no período compreendido de 01/05/2012 a 
31/12/2012.  

Desta feita, as demais despesas realizadas na fonte saúde recursos próprios  apuradas 
pela área técnica deste Tribunal de Contas, no total de R$ 859.593,95 (R$ 867.518,35 – 

R$ 7.925,00), empenhadas e liquidadas, porém não pagas em 2012 por insuficiência 
financeira, foram excetuadas da vedação expressa no artigo 42 da LRF, tais como os 
gastos com  folha de pagamento e encargos, água, luz e telefone, em razão dos 

precedentes desta Corte de Contas, conforme se verifica pela transcrição do voto do 
conselheiro relator Sérgio Manoel Nader Borges, in verbis:  

[...] 

No caso em apreço, nos Anexos 1 e 2 da Manifestação Técnica 1088/2017 (fls. 
487/503) demonstram que, neste caso, na aferição do artigo 42 da LRF foram 
computados apenas Restos a Pagar Liquidados. Resta então verificar se há 

evidencias de contratação fora das exceções discutidas neste voto, 
caracterizando o descumprimento do referido dispositivo legal. Para tanto, por 
considerar o conhecimento do objeto da contratação importante para meu 

decisium, tomei emprestado informações do SISAUD 

Pois bem.  Em relação à Fonte 2301 – Recursos Próprios da Saúde, na 
pesquisa acerca do objeto de contratação da listagem apresentada pela Área 

Técnica, constata-se a ocorrência de empenhos de gastos com folha de 
pagamento e encargos, bem como com luz e telefone. Também há 
aquisições por força de decisão judicial ou não. Despesas excetuadas 

pelos precedentes desta Corte.  (grifo nosso) 

[...] 
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Porém, verifica-se, na retro citada fonte, que no período vedado foram 

empenhadas e liquidadas despesas com diárias que totalizam R$ 7.925,00, 
conforme se demonstra a seguir: 

Tabela 03: Despesas novas realizadas entre maio e deze mbro de 2012, 

fora das exceções previstas nos Pareceres Consulta 025/2004, 003/2005 e 
012/2007  

[...] 

Assim, tendo em vista que não havia disponibilidade líquida de caixa na Fonte 
2301, e que foram concedidas diárias, entre maio e dezembro, nesta mesma 
fonte, da ordem de R$ 7.925,00, é forçoso concluir que não havia caixa 

suficiente para tais contratações. Portanto, materializado está o 
descumprimento do art. 42 na Fonte 2301 – recursos próprios da saúde  

Desta forma, nos termos do voto do conselheiro relator Sérgio Manoel Nader Borges 

parcialmente vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que 

acompanhou a área técnica e o Ministério Público quanto à fundamentação, a Segunda 
Câmara deste Tribunal de Contas emitiu o Parecer Prévio TC 137/2017, ora recorrido. 

No presente recurso, argumenta a defesa que os gastos com diárias na área da saúde, 
revestem-se, por sua própria natureza, de essencialidade e de necessidade 
continuidade. 

Segundo o recorrente, o grande volume de diárias foi concedido a motoristas da 
Secretaria de Saúde, que realizam o transporte de pacientes do Município de Ibatiba 
para realização de consultas, exames, internações, procedimento cirúrgicos, entre 

outros, em diversas localidades, como Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de 
Itapemirim e Grande Vitória. 

Na sequência, afirma que os motoristas que realizam transporte de pacientes 
comumente aguardam que tais procedimentos médicos sejam concluídos, e dessa 

forma, as diárias concedidas possibilitam aos motoristas o mínimo de custeio para as 
despesas com alimentação e lanches fora do Município de Ibatiba.  

Por fim, argumenta o recorrente ainda que o Parecer Prévio questione a essencialidade 
e o caráter contínuo do gasto com diárias, essas diárias concedidas no âmbito da 

Secretaria da Saúde estão ligadas ao serviço de assistência médica e hospitalar, que por 
excelência são serviços essenciais e contínuos, conforme prevê o art. 10, inciso II da Lei 
n. 7.783/1989. 

Para comprovar o alegado o recorrente juntou às fls. 12/21, fichas cadastrais contendo 

dados dos servidores que ocupavam cargo de motorista da Secretaria Municipal de 
Saúde (doc. 02). 

No caso da Prefeitura de Ibatiba, ainda que se admitam as argumentações do recorrente 
que as diárias em questão se revestem de caráter de essencialidade e de continuidade 

do serviço público relacionados a área da saúde,  perduram de provas documentais os 
fatos alegados pela defesa..  

Examinou-se os documentos encaminhados como provas documentais (fls. 12/21 do TC 
2.721/2018) e observou-se que não constam os nomes dos seguintes credores das 

diárias relacionados na Tabela 03: Despesas novas realizadas entre maio e 
dezembro de 2012, fora das exceções previstas nos Pareceres Consulta 025/2004, 
003/2005 e 012/2007, que integra o Parecer Prévio TC 137/2017(TC 3065/2013): Maria 

Aparecida Heringer, Rosane Oliveira S. Rocha, Vanessa Leocadio Adami, Keila Pereira 
Quintino, Sidenir Ferreira de Almeida, Adenir Gomes de Oliveira Junior, Altair Ferreira 
Pereira, Karla Karolina Vieira Simões, Janaina Tavares de Assis . 
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Verificou-se ainda que os documentos apresentados pelo recorrente (fls.12/21, doc. 02) 

apenas indicam que alguns credores listados na tabela 03 acima mencionada, 
ocupavam cargos de motoristas da Secretaria Municipal de Saúde. Porém, não foram 
apresentadas provas documentais onde possa verificar se os motoristas identificados 

pelo recorrente estavam transportando em dezembro/2012 (datas dos empenhos) 
pacientes do município de Ibatiba para tratamento da saúde em outros municípios 
capixabas, conforme alegado pelo recorrente.  

Conforme consta na fundamentação do Conselheiro Relator no voto do Parecer prévio 

recorrido, na fonte 2301 – Saúde Recursos Próprios, foram empenhadas e liquidadas 
despesas com diárias no montante de R$ 7.925,00, no período vedado. Porém, frisa-se, 
o recorrente não apresentou para exame deste Tribunal de Contas nenhuma forma 

de controle de concessão e aplicação das diárias em apreço, como por exemplo: 
boletins de diárias onde conste: os nomes e dados dos solicitantes, finalidade, data e 
destino da viagem, quantidade e valor da diária, tudo devidamente assinado por 
autoridade superior competente.  

Registra-se, caso  as diárias no montante R$ 7.925,00  inscritas em restos a pagar 
processados no exercício de 2012, tenham sido pagas no exercíc io seguinte, não foi 
possível verificar a finalidade das mesmas,  com base no art. 10, inciso II da Lei n. 

7.783/1989, tendo em vista que, frisa-se, não foram apresentados  boletim de 
diárias e as respectivas prestações de contas das diárias por ventura re cebidas, 
prejudicando afastar  o descumprimento do artigo 42 da LRF indicado no Parecer 
Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara. 

Por último argumenta o recorrente que o Parecer Prévio, ao excluir os gastos 
considerados essenciais, contínuos e necessários, e ainda, ao se desconsiderar os 
gastos que não tiveram a data da contratação identificada, o saldo de suficiência 

financeira para cobertura dos restos a pagar não vinculados, na ordem de R$ 935.090,81 
(novecentos e trinta e cinco mil e noventa reais e oitenta e um centavos), cobre de forma 
plena as despesas com diárias ressalvadas pelo Parecer Prévio. Não assiste razão ao 
recorrente. 

Preliminarmente, ressalva-se que o saldo de suficiência financeira para cobertura dos 
restos a pagar não vinculados, somava R$ 730.283,25 em 31/12/2012, conforme 
apurado no Anexo 03 (fls. 503 do TC 3065/2013 – apenso) da Manifestação Técnica 

1088/2017-3 (fls. 487/491 do TC 3065/2013) e não o valor de R$ 935.090,81 
apresentado pelo recorrente.  

Prosseguindo na análise, na leitura acurada da fundamentação do voto do Conselheiro 
Relator Sérgio Manoel Nader Borges que acompanha o Parecer Prévio TC 137/2017 – 

Segunda Câmara, verificou-se que algumas despesas realizadas no exercício de 2012, 
tais como: folha de pagamento e encargos, luz, água, telefone, Embratel, correios entre 
outras despesas essenciais para  não interrupção dos serviços públicos, embora tenham 

contribuído e muito no caso da Prefeitura de Ibatiba, para insuficiência financeira das 
fontes: Saúde Recursos Próprios (déficit de R$ 867.518,35) e Educação Recursos 
Próprios (déficit de R$ 348.715,52), foram excetuadas da vedação imposta pelo artigo 42 

da LRF, considerando-se os Pareceres de Consulta 025/2014 e 003/2005 deste Tribunal 
de Contas.   

Confira novamente trecho do Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara (TC 
3065/2013 –apenso): 

No caso em apreço, nos Anexos 1 e 2 da Manifestação Técnica 1088/2017 (fls. 

487/503) demonstram que, neste caso, na aferição do artigo 42 da LRF foram 
computados apenas Restos a Pagar Liquidados. Resta então verificar se há 
evidencias de contratação fora das exceções discutidas neste voto, 

caracterizando o descumprimento do referido dispositivo legal.  
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[...] 

Pois bem.  Em relação à Fonte 2301 – Recursos Próprios da Saúde, na 
pesquisa acerca do objeto de contratação da listagem apresentada pela Área 

Técnica, constata-se a ocorrência de empenhos de gastos com folha de 
pagamento e encargos, bem como com luz e telefone. Também há aquisições 
por força de decisão judicial ou não. Despesas excetuadas pelos precedentes 

desta Corte. 

Porém, verifica-se, na retro citado fonte, que no período vedado foram 

empenhadas e liquidadas despesas com diárias que totalizam R$ 7.925,00, 
conforme se demonstra a seguir: 

Tabela 03: Despesas novas realizadas entre maio e deze mbro de 2012, 
fora das exceções previstas nos Pareceres Consulta 025/2004, 003/2005 e 
012/2007. 

Entende-se que o fato de algumas despesas essenciais para não interrupção dos 

serviços públicos, excluídas da verificação do cumprimento do artigo 42 da LRF, 
conforme acima transcrito, não implica afirmar, ao contrário do que alega o recorrente, 
que a prefeitura de Ibatiba dispunha de disponibilidade financeira em recursos 

vinculados para cobrir o déficit financeiro de R$ 1.216.233,87 (867.518,35  + 348.715,52) 
nas fontes Saúde Recursos Próprios e Educação Recursos Próprios.  Conforme exposto, 
a fonte de recursos não vinculados evidenciou em 31/12/2012, uma disponibilidade 

financeira para cobertura dos restos a pagar no total de R$ 730.283,25, portanto 
insuficiente para custear o déficit financeiro nas fontes retro citadas. 

Destaca-se que, no entendimento do conselheiro relator, a insuficiência financeira de 
caixa para arcar com os restos a pagar afronta o artigo 1º da LRF, contudo tal afronta 
não foi indicada nos autos, conforme se comprova pela transcrição a seguir.  

Por fim e à luz de todo o exposto, considero que a insuficiência de caixa para 
arcar com os restos a pagar é indicativo de ação não planejada por parte do 
chefe do executivo, o que afronta o art. 1º da Lei Complementar 101/2000

3
. 

Contudo tal afronta não foi ventilada nos autos. 

No tocante a fonte Saúde Recursos Próprios que apresentou déficit de R$ 867.518,35 

em 31/12/2012, não foram consideradas na fundamentação do voto condutor do Parecer 
Prévio recorrido, para fins de verificação do cumprimento do artigo 42 da LRF, 

obrigações de despesas efetivamente contraídas no exercício de 2012, no montante de 
R$ 859.593,35 (867.518,35 – 7.925,00), frisa-se em razão das exceções que constam 
nos Pareceres de Consulta 025/2014 e 003/2005 deste Tribunal de Contas.  

Mesmo considerando as exceções das despesas não computadas na aferição do artigo 

42 LRF, por força dos Pareceres de Consulta 025/2014 e 003/2005 deste Tribunal de 
Contas, vigentes à época e atualmente revogados, foi apontado na fundamentação do 
Parecer Prévio recorrido que restaram despesas com diárias na fonte recursos próprios 

saúde no montante de R$ 7.925,00, realizadas entre maio e dezembro de 2012, sem 
disponibilidade financeira para pagamento.   

Conforme relatado, o recorrente não apresentou provas documentais quanto a 
concessão das diárias inscritas em restos a pagar processados em dezembro de 2012, 

relacionadas na tabela 03 do Parecer Prévio 137/2017 no montante de R$ 7.925,00, não 

                                                 
3    § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 

pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar [g.n]. 
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sendo possível afastar na presente instrução o descumprimento do artigo 42 da LC 
101/2000 que incorreu o prefeito de Ibatiba ao término do seu mandato em 2012.  

Pelas razões expostas, somos pela manutenção da presente irregularidade  e 
contrários à reforma do Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara .  

 

V - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, opina-
se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração. 

Examinou-se as justificativas apresentadas pelo recorrente, os documentos   disponíveis 

nos autos, confrontou-se com as demonstrações contábeis encaminhadas na Prestação 
de Contas Anual 2012 (TC 3065/2013 – apenso) resultando na opinião de NÃO 
PROVIMENTO AO RECURSO. 

 

Entendo que é bastante por si mesma a fundamentação da ITR 216/2018 quanto à 

manutenção do indicativo de irregularidade apontada, qual seja: a insuficiência 

de disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações de despesas 

contraídas em final de mandato. Desta forma, apresento abaixo as seguintes 

complementações. 

No caso em tela, não foram apresentadas provas suficientes para elidir e 

afastar as irregularidades em questão, como pretende a Excelentíssima Sra. 

Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas, restando, evidenciada, lesão ao 

ordenamento jurídico configurando graves violações à norma, consoante art. 80, 

inciso III, da LC n. 621/2012, razão para que seja mantido o Parecer Prévio 

137/2017. 

Vale destacar que o recorrente apresenta suas razões recursais, argumentando, em 

síntese, que os gastos com diárias na área da saúde revestem-se, por sua própria 

natureza, de essencialidade, de necessidade e continuidade. Que o grande volume 

de diárias foi concedido a motoristas da Secretaria de Saúde, que realizam o 

transporte de pacientes do Município de Ibatiba para realização de consultas, 

exames, internações, procedimentos cirúrgicos, entre outros, em diversas 

localidades, como Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim e Grande 

Vitória. Que as diárias concedidas possibilitam aos motoristas o mínimo de custeio 

para as despesas com alimentação e lanches fora o Município de Ibatiba. 
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Em sede de sustentação oral, o Dr. Altamiro Thadeu Frontino reafirma as razões 

recursais já apresentadas, ressaltando que a decisão recorrida está em dissonância 

com o atual entendimento desta Corte de Contas em relação à inaplicabilidade do 

art. 42 da LFR ao exercício de 2012. 

Salientamos que esta alegação é improcedente. A orientação a que se refere o 

advogado constitui um instrumento dirigido às unidades técnicas do TCE-ES com a 

finalidade uniformizar técnicas e padrões de fiscalização e de análise de contas, de 

acordo com as orientações expedidas aos prefeitos no ano de 2012, ou seja, último 

ano de mandato. 

A referida orientação técnica não trouxe, e nem poderia trazer, nenhum elemento 

estranho ao conceito de responsabilidade fiscal contido na LRF cujo conteúdo está 

respaldado na metodologia estipulada pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem por base normativa o 

próprio dispositivo da LRF, qual seja, o artigo 42 e seu parágrafo único, 

interpretação essa baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de Demonstrativos 

Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional vigente à época da prestação de contas. 

Destarte, as instruções técnicas do TCEES adotam, e não poderia ser de forma 

contrária, tal metodologia. 

A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre expressamente das portarias STN 

nºs 406 e 407/2011 e portaria conjunta STN-SOF nº 01/2011, que tratam, em 

síntese, da aprovação da 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 

Público (MCASP) e do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF). 

Ademais, no exercício de 2012, o TCEES ministrou um workshop “orientações para 

final de mandato”, para todos os municípios abrangendo cinco polos no Estado, 

onde foram tratados, especificamente, a realização de despesas no último ano de 

mandato sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. 

Seguem abaixo, algumas notícias sobre os encontros, conforme noticiado, inclusive, 

no jornal informativo Acontece, publicado pela Ascom do TCEES. 

Gestores serão orientados para final de mandato  
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Seguindo seu papel orientador o Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) inicia em 

agosto uma série de treinamentos para gestores de recursos públicos com uma 

inovação: o workshop “Orientações para final de mandato”. Será a primeira vez que o 

tema será debatido pela corte de contas com jurisdicionados.  

Também serão discutidos os seguintes assuntos: Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos, Gestão de Almoxarifado e Patrimônio, A nova Lei Orgânica do TCE-ES, 

Sistema de Controle Interno e Plano de Contas. 

As aulas serão ministradas nos pólos Colatina, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, 

Cachoeiro de Itapemirim e Vitória. 

Tribunal elege 2013 como ano de orientação  

 
Os órgãos de fiscalização, como Tribunal de Contas do Estado (TCEES), Ministério 

Público e Controladoria Geral da União, estão unidos para fazer de 2013 o ano de 

orientação aos novos gestores municipais.  

“A nossa casa está aberta ao bom gestor, nossa missão é orientar. Neste ano 

(2012) capacitamos dois mil agentes municipais; a meta é dobrar este número em 

2013, que será o ano de orientação para a garantia da correta aplicação do dinheiro 

público”, disse o presidente do TCEES, conselheiro Carlos Ranna. “Os prefeitos devem 

estar atentos, ser realistas e agir com prudência na elaboração dos orçamentos”, pontou.  

Para auxiliar os prefeitos que deixaram a gestão e os que estavam por assumir, a 

Corte distribuiu no final de 2012 cartilhas com orientações de final e de início de 

mandato.  

No dia 7 de dezembro, a Corte realizou ainda o Seminário de Orientação aos Novos 

Prefeitos, que reuniu mais de 500 pessoas na sede do TCEES. Representando os 

prefeitos, o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), 

Elieser Rabelo, destacou, na ocasião, a importância do evento para a capacitação dos 

servidores e o debate de temas relevantes às administrações municipais.  

“Os prefeitos que irão assumir no próximo ano encontrarão grandes dificuldades, como, 

por exemplo, a diminuição da arrecadação. Nós vamos ter que fazer mais com menos. E, 

para isso, a busca pela eficiência da gestão e a formação de uma boa equipe serão de 

extrema importância”, disse Rabelo.  

“O prefeito deve começar bem a sua administração. Por isso, essa oportunidade 

oferecida pelo Tribunal de Contas, que tem sido parceiro dos municípios, é muito 

relevante para orientar os gestores”, ressaltou o presidente da Amunes.  

Fonte: Ascom TCEES 
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Segundo apontou o chefe da controladoria Romário Figueiredo, “Fazer despesa no 

último ano de mandato sem recursos em caixa é infração grave que pode levar o 

gestor a ter as contas rejeitadas e até ser preso. Este foi um dos alertas feitos no 

worshop ‘orientações para o final de mandato’, ministrado em agosto (2012) pelo 

chefe da 2ª Controladoria Técnica, Romário Figueiredo, em cinco pólos do Espírito 

Santo.” 
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Importante salientar que a análise formulada pela Eminente Conselheira Substituta 

Márcia Jaccoud Freitas, em seu voto, tenta desqualificar toda uma metodologia 

amparada nos princípios constitucionais e infraconstitucionais consubstanciada nas 

normas editadas pela Secretaria da Receita Federal.   

A representatividade do montante apurado como insuficiência de caixa, por si só, 

demonstra que estamos diante de uma ação deliberada e irresponsável do gestor. 

Ademais se ressalta a importância que a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) 

confere aos limites das despesas com pessoal e a assunção de obrigações sem que 

haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, nos termos do art. 42. 

Acrescenta-se que o Código Penal, na redação dada pela Lei Federal nº 

10.028/2000, houve por bem tipificar a conduta contrária ao dispositivo estabelecido 

pelo referido artigo como delito passível de reclusão (art. 359-C). 

Vale salientar que a LRF pretendeu vedar práticas irresponsáveis dos gestores 

públicos. Ao longo do tempo, a atividade de alguns gestores públicos ofertou à 

rubrica Restos a Pagar, uma conformação desapegada daquilo que se poderia 

definir como gestão administrativa responsável, num verdadeiro desvirtuamento do 

instituto.  

Esse desvirtuamento na utilização dos Restos a Pagar travestiu-se em instrumento 

de rolagem da dívida, verdadeira incoerência da prática administrativa. Isso 

decorrente do incorreto manejo da ferramenta orçamentária como instrumento 

básico do planejamento público.  

Um orçamento mal confeccionado, delineado por receitas excessivamente 

estimadas e despesas previstas a menor, além de autorizações para assunção de 

compromissos dissociados de realismo no implemento de receita, determinava uma 

frequente dissonância com a execução financeira, o que impactava, em regra, o final 

do exercício, onde se verificava a existência de pagamentos que não poderiam ser 

atendidos no mesmo exercício. A saída era a inclusão em Restos a Pagar. Prática 

perniciosa que a Lei de Responsabilidade Fiscal diretamente coibiu. 

Tornava-se comum, antes da edição da LRF, gestores municipais no início de 

mandato depararem-se com dívidas de curto prazo descomunais, configurando uma 
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situação de “terra arrasada” que comprometia a gestão financeira municipal, 

prejudicando, por conseguinte, toda a sociedade. 

Diante do exposto, entendo que este Plenário tem a obrigação de coibir e 

desestimular a irresponsabilidade fiscal, em particular no  último ano de mandato, 

tendo em vista que os mandatários poderiam optar por não fazer reserva de lastro 

financeiro para a quitação de suas obrigações, transferindo dívidas de curtíssimo 

prazo à gestão seguinte, sem a devida cobertura de caixa, o que colidiria com o 

princípio do equilíbrio fiscal exposto no § 1º do art. 1º da LRF. 

Portanto, no caso ora analisado, denota-se que as irregularidades que maculam a 

prestação de contas em análise consubstanciam graves infrações à norma 

constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional ou patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas manter o Parecer 

Prévio 137/2017.  

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, pedindo vênia 

por divergir do que propõe a eminente Conselheira Relatora Substituta Márcia 

Jaccoud Freitas, VOTO em consonância com a área técnica e o Ministério Público 

de Contas, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que 

submeto à sua consideração. 

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as 

razões expostas neste voto, em negar provimento ao presente Recurso de 

Reconsideração, mantendo-se o Parecer Prévio 137/2017, recomendando ao 

Legislativo Municipal a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Ibatiba, sob a 

responsabilidade do senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, relativas ao exercício de 

2012. 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Conselheiro 
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VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER 

BORGES: 

 

RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Lindon Jonhson 

Arruda Pereira, em face do Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, 

proferido nos autos do Processo TC 3065/2013, que recomendou a rejeição das 

contas. 

Transcrevo abaixo o Parecer Prévio TC-137/2017: 

PARECER PRÉVIO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM 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. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Ibatiba 

a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson 

Arruda Pereira, Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos do art. 80, 

inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso III do 

Regimento Interno. 

1.2. Diante da materialização da hipótese prevista no art. 5º, inciso III, §§ 

1º e 2º da Lei nº 10.028/2000 e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, 

ambos do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos apartados, 

com reprodução de todas as peças da Prestação de Contas objeto do TC 

3065/2013. 

1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que 

divulgue amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a 

prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o 

respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

1.4. Dar ciência ao interessado; 

1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.  

2. Por maioria, nos termos do voto do Relator. Parcialmente vencido o 

conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área 

técnica e o MPES quanto à fundamentação. 

3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 
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Logo, o senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, inconformado com a rejeição das 

contas, interpôs o presente Recurso de Reconsideração, objetivando a reforma do 

Parecer Prévio 137/2017 (fls. 3/21). 

Em seguida o Conselheiro Relator Substituto Marco Antônio da Silva proferiu a 

Decisão Monocrática 979/2018 (fls. 24/25), pelo conhecimento do presente recurso 

e remessa dos autos para regular instrução. 

Em ato subsequente o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, 

exarou a Instrução Técnica de Recurso 216/2018 (fls. 27/44), opinando pela 

manutenção da irregularidade (Insuficiência de disponibilidade financeira para 

arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato), e por 

conseguinte negar provimento ao recurso. 

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, no Parecer 5417/2018 

(fls. 48). 

Findo o período de substituição do então Conselheiro Substituto Marco Antônio da 

Silva, passou-se a relatoria à Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas que, 

posteriormente à 44ª Sessão Ordinária do Plenário ocorrida no dia 110 de dezembro 

de 2018, na qual foi realizada a sustentação oral pelo Dr. Altamiro Thadeu Frontino 

Sobreiro, apresentou voto 6485/2018 pelo provimento do Recurso de 

Reconsideração, reformando-se o Parecer 137/2017 – Segunda Câmara, para 

emissão de Parecer Prévio pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal 

de Ibatiba, do exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Lindon Jonhson 

Arruda Pereira. 

Após foram concedidas vistas ao Exmo. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo que, na 3ª sessão Ordinária do Plenário, realizada em 12 de Fevereiro de 

2019, proferiu voto vista 0006/2019 pela negativa de provimento ao presente 

recurso de reconsideração, mantendo-se o Parecer Prévio 137/2017, 

recomendando ao legislativo municipal a rejeição das contas da Prefeitura 

Municipal de Ibatiba, sob responsabilidade do senhor Lindon Jonhson Arruda 

Pereira. 

Em ato sequente, com pedido de vistas vieram os autos a este Gabinete. 
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É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Nos presentes autos a Relatora, Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas, 

discordando da área técnica e do Ministério Público de Contas, por meio do voto 

6485/2018,  propôs que fosse dado provimento ao Recurso emitindo Parecer 

Prévio pela aprovação das contas, nos seguintes termos:   

[...] 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

Os pressupostos recursais foram analisados por meio da Decisão 

Monocrática 0979/2018-5, de 26 de junho de 2018 (fls. 24/25), de lavra do 
Conselheiro Relator em substituição, Marco Antônio da Silva, o qual se 
manifestou pelo CONHECIMENTO do presente Recurso.  

Considerando que os pressupostos de admissibilidade já foram objeto de 
análise e conhecimento do recurso na decisão proferida pelo Relator, passo 
à análise de mérito do presente Recurso de Reconsideração. 

 

DO MÉRITO 

No referido Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, este Tribunal 

recomenda ao Legislativo Municipal de Itaguaçu a Rejeição das Contas do 
exercício de 2012, em razão do descumprimento do art. 42 da LC 101/2000. 
De acordo com a fundamentação do voto do Conselheiro Relator no Parecer 

Prévio TC 137/2017, foi constatada inexistência de disponibilidade líquida de 
caixa na Fonte 2301 – Saúde Recursos Próprios, em razão de concessão de 
diárias, no período de maio a dezembro de 2012, no valor de R$ 7.925,00. 

O recorrente apresenta suas razões recursais, argumentando que os gastos 
com diárias na área da saúde revestem-se, por sua própria natureza, de 
essencialidade, de necessidade e continuidade. Que o grande volume de 

diárias foi concedido a motoristas da Secretaria de Saúde, que realizam o 
transporte de pacientes do Município de Ibatiba para realização de consultas, 
exames, internações, procedimentos cirúrgicos, entre outros, em diversas 

localidades, como Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim e 
Grande Vitória. Que as diárias concedidas possibilitam aos motoristas o 
mínimo de custeio para as despesas com alimentação e lanches fora o 

Município de Ibatiba. 

Após análise das razões do recorrente, manteve a área técnica o 
entendimento pela rejeição das contas, mantendo-se o Parecer Prévio TC 

137/2017 – Segunda Câmara, nos termos da ITR 0216/2018. 

Na defesa oral apresentada, o recorrente reafirma as razões recursais já 
apresentadas, ressaltando que a decisão recorrida está em dissonância com 

o atual entendimento desta Corte de Contas em relação à inaplicabilidade do 
artigo 42 da LRF ao exercício de 2012. Junta aos autos documentos relativos 
à comprovação do pagamento de diárias aos motoristas da área de saúde, 

que supostamente elidiriam a irregularidade que ensejou o Parecer pela 
rejeição das contas. 
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O artigo 42 da LRF vem sendo amplamente discutido nesta Corte. Nesse 

debate, a primeira definição consolidada, por maioria dos votos dos 
conselheiros, foi de que “contrair obrigação de despesa”, expressão inserta 
no artigo 42 da LRF, refere-se ao momento da celebração do contrato 

administrativo ou instrumento congênere e não automaticamente pelo 
empenho, conforme decisão proferida no processo               TC 4003/2013 – 
Prestação de contas da prefeitura de Vila Velha, exercício de 2012.  

No julgamento desse processo foi consagrada a tese proferida no voto vogal 
prolatado pelo Conselheiro Sérgio Borges, consubstanciada no Parecer 
Prévio 27/2018, e que resultou na inaplicabilidade do art. 42 da LRF aos 

gestores com o final de mandato no exercício de 2012. 

Deste modo, privilegiando a força dos precedentes deste Tribunal e o 
princípio da colegialidade, que deve ser aplicado como método decisório dos 

julgamentos em órgãos colegiados,  constato que a inaplicabilidade do art. 42 
da LRF no exercício de 2012 deve ser aproveitada ao gestor em comento, 
devendo, por consequência, ser excluída da presente análise a irregularidade 

“obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do 
mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento”. 

O reconhecimento desse fato implica reforma da deliberação recorrida, haja 

vista a superveniência de entendimento que fundamentou o Parecer Prévio 
27/2018-3, no qual esta Corte apreciou a infringência ao art. 42 da LRF 
referente ao exercício de 2012, e por conta da segurança jurídica, decidiu-se 

pela impossibilidade de se analisar na prestação de contas referente ao 
exercício de 2012 a infringência ao art. 42 da LRF.     

Por todo o exposto, divergindo da Área Técnica e do Ministério Público de 

Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à 
apreciação deste Colegiado. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão 
Colegiada, ante as razões expostas, em: 

11.  Conhecer do presente Recurso de Reconsideração, com fulcro no 

artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do 

Regimento Interno desta Corte; 

12.  Dar provimento ao Recurso de Reconsideração, a fim de reformar o 

Parecer TC 137/2017 – Segunda Câmara, emitindo Parecer prévio 

pela aprovação das contas; 

13.  Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de 

contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo 

Parecer Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei nº. 101/00). 

14.  Dar ciência aos interessados;  

15. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

 

Em voto vista, o Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, divergiu 

da Relatora e acompanhou integralmente o posicionamento da área técnica e do 

Ministério Público propondo que fosse negado provimento ao Recurso, 

mantendo-se o Parecer Prévio 137/2017, nos seguintes termos: 
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[...] 

 

Entendo que é bastante por si mesma a fundamentação da ITR 216/2018 
quanto à manutenção do indicativo de irregularidade apontada , qual seja: 

a insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações 
de despesas contraídas em final de mandato. Desta forma, apresento abaixo 
as seguintes complementações. 

No caso em tela, não foram apresentadas provas suficientes para elidir e 
afastar as irregularidades em questão, como pretende a Excelentíssima 
Sra. Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas, restando, evidenciada, 

lesão ao ordenamento jurídico configurando graves violações à norma, 
consoante art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012, razão para que seja mantido 
o Parecer Prévio 137/2017. 

Vale destacar que o recorrente apresenta suas razões recursais, 
argumentando, em síntese, que os gastos com diárias na área da saúde 
revestem-se, por sua própria natureza, de essencialidade, de necessidade e 

continuidade. Que o grande volume de diárias foi concedido a motoristas da 
Secretaria de Saúde, que realizam o transporte de pacientes do Município de 
Ibatiba para realização de consultas, exames, internações, procedimentos 

cirúrgicos, entre outros, em diversas localidades, como Venda Nova do 
Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim e Grande Vitória. Que as diárias 
concedidas possibilitam aos motoristas o mínimo de custeio para as despesas 

com alimentação e lanches fora o Município de Ibatiba. 

Em sede de sustentação oral, o Dr. Altamiro Thadeu Frontino reafirma as 
razões recursais já apresentadas, ressaltando que a decisão recorrida está 

em dissonância com o atual entendimento desta Corte de Contas em relação 
à inaplicabilidade do art. 42 da LFR ao exercício de 2012. 

Salientamos que esta alegação é improcedente. A orientação a que se refere 

o advogado constitui um instrumento dirigido às unidades técnicas do TCE-
ES com a finalidade uniformizar técnicas e padrões de fiscalização e de 
análise de contas, de acordo com as orientações expedidas aos prefeitos no 

ano de 2012, ou seja, último ano de mandato. 

A referida orientação técnica não trouxe, e nem poderia trazer, nenhum 
elemento estranho ao conceito de responsabilidade fiscal contido na LRF cujo 

conteúdo está respaldado na metodologia estipulada pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem por base 

normativa o próprio dispositivo da LRF, qual seja, o artigo 42 e seu parágrafo 
único, interpretação essa baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de 
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional vigente à época 

da prestação de contas. Destarte, as instruções técnicas do TCEES adotam, 
e não poderia ser de forma contrária, tal metodologia. 

A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre expressamente das 

portarias STN nºs 406 e 407/2011 e portaria conjunta STN-SOF nº 01/2011, 
que tratam, em síntese, da aprovação da 4ª edição do Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual de 

Demonstrativos Fiscais (MDF). 

Ademais, no exercício de 2012, o TCEES ministrou um workshop 
“orientações para final de mandato”, para todos os municípios abrangendo 

cinco polos no Estado, onde foram tratados, especificamente, a realização de 
despesas no último ano de mandato sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa. 

Seguem abaixo, algumas notícias sobre os encontros, conforme noticiado, 

inclusive, no jornal informativo Acontece, publicado pela Ascom do TCEES.  
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Gestores serão orientados para final de mandato  

 

Seguindo seu papel orientador o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-ES) inicia em agosto uma série de treinamentos para 
gestores de recursos públicos com uma inovação: o workshop 

“Orientações para final de mandato”. Será a primeira vez que o 
tema será debatido pela corte de contas com jurisdicionados. 

Também serão discutidos os seguintes assuntos: Gestão e 

Fiscalização de Contratos Administrativos, Gestão de 
Almoxarifado e Patrimônio, A nova Lei Orgânica do TCE-ES, 
Sistema de Controle Interno e Plano de Contas. 

As aulas serão ministradas nos pólos Colatina, Nova Venécia, 
Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim e Vitória. 

Tribunal elege 2013 como ano de orientação  

 
Os órgãos de fiscalização, como Tribunal de Contas do Estado 
(TCEES), Ministério Público e Controladoria Geral da União, 
estão unidos para fazer de 2013 o ano de orientação aos novos 

gestores municipais.  

“A nossa casa está aberta ao bom gestor, nossa missão é 
orientar. Neste ano (2012) capacitamos dois mil agentes 

municipais; a meta é dobrar este número em 2013, que será o 
ano de orientação para a garantia da correta aplicação do 
dinheiro público”, disse o presidente do TCEES, conselheiro 

Carlos Ranna. “Os prefeitos devem estar atentos, ser realistas e 
agir com prudência na elaboração dos orçamentos”, pontou.  

Para auxiliar os prefeitos que deixaram a gestão e os que 

estavam por assumir, a Corte distribuiu no final de 2012 
cartilhas com orientações de final e de início de mandato.  

No dia 7 de dezembro, a Corte realizou ainda o Seminário de 

Orientação aos Novos Prefeitos, que reuniu mais de 500 
pessoas na sede do TCEES. Representando os prefeitos, o 
presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo 

(Amunes), Elieser Rabelo, destacou, na ocasião, a importância 
do evento para a capacitação dos servidores e o debate de 
temas relevantes às administrações municipais.  

“Os prefeitos que irão assumir no próximo ano encontrarão 
grandes dificuldades, como, por exemplo, a diminuição da 
arrecadação. Nós vamos ter que fazer mais com menos. E, para 

isso, a busca pela eficiência da gestão e a formação de uma boa 
equipe serão de extrema importância”, disse Rabelo.  

“O prefeito deve começar bem a sua administração. Por isso, 

essa oportunidade oferecida pelo Tribunal de Contas, que 
tem sido parceiro dos municípios, é muito relevante para 
orientar os gestores”, ressaltou o presidente da Amunes. 

Fonte: Ascom TCEES 
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Segundo apontou o chefe da controladoria Romário Figueiredo, “Fazer 

despesa no último ano de mandato sem recursos em caixa é infração grave 
que pode levar o gestor a ter as contas rejeitadas e até ser preso. Este foi um 
dos alertas feitos no worshop ‘orientações para o final de mandato’, 

ministrado em agosto (2012) pelo chefe da 2ª Controladoria Técnica, Romário 
Figueiredo, em cinco pólos do Espírito Santo.” 

Importante salientar que a análise formulada pela Eminente Conselheira 

Substituta Márcia Jaccoud Freitas, em seu voto, tenta desqualificar toda uma 
metodologia amparada nos princípios constitucionais e infraconstitucionais 
consubstanciada nas normas editadas pela Secretaria da Receita Federal.   

A representatividade do montante apurado como insuficiência de caixa, por si 
só, demonstra que estamos diante de uma ação deliberada e irresponsável 
do gestor. Ademais se ressalta a importância que a Lei Complementar nº 

101/2000 (LRF) confere aos limites das despesas com pessoal e a assunção 
de obrigações sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este 
efeito, nos termos do art. 42

4
. 

                                                 
4 Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 

obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 
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Acrescenta-se que o Código Penal, na redação dada pela Lei Federal nº 

10.028/2000, houve por bem tipificar a conduta contrária ao dispositivo 
estabelecido pelo referido artigo como delito passível de reclusão (art. 359-
C)

5
. 

Vale salientar que a LRF pretendeu vedar práticas irresponsáveis dos 
gestores públicos. Ao longo do tempo, a atividade de alguns gestores 
públicos ofertou à rubrica Restos a Pagar, uma conformação desapegada 

daquilo que se poderia definir como gestão administrativa responsável, num 
verdadeiro desvirtuamento do instituto.  

Esse desvirtuamento na utilização dos Restos a Pagar travestiu-se em 

instrumento de rolagem da dívida, verdadeira incoerência da prática 
administrativa. Isso decorrente do incorreto manejo da ferramenta 
orçamentária como instrumento básico do planejamento público.  

Um orçamento mal confeccionado, delineado por receitas excessivamente 
estimadas e despesas previstas a menor, além de autorizações para 
assunção de compromissos dissociados de realismo no implemento de 

receita, determinava uma frequente dissonância com a execução financeira, o 
que impactava, em regra, o final do exercício, onde se verificava a existência 
de pagamentos que não poderiam ser atendidos no mesmo exercício. A saída 

era a inclusão em Restos a Pagar. Prática perniciosa que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal diretamente coibiu. 

Tornava-se comum, antes da edição da LRF, gestores municipais no início de 

mandato depararem-se com dívidas de curto prazo descomunais, 
configurando uma situação de “terra arrasada” que comprometia a gestão 
financeira municipal, prejudicando, por conseguinte, toda a sociedade.  

Diante do exposto, entendo que este Plenário tem a obrigação de coibir e 
desestimular a irresponsabilidade fiscal, em particular no  último ano de 
mandato, tendo em vista que os mandatários poderiam optar por não fazer 

reserva de lastro financeiro para a quitação de suas obrigações, transferindo 
dívidas de curtíssimo prazo à gestão seguinte, sem a devida cobertura de 
caixa, o que colidiria com o princípio do equilíbrio fiscal exposto no § 1º do art. 

1º da LRF
6
. 

Portanto, no caso ora analisado, denota-se que as irregularidades que 
maculam a prestação de contas em análise consubstanciam graves infrações 

à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas 
manter o Parecer Prévio 137/2017.  

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, pedindo 
vênia por divergir do que propõe a eminente Conselheira Relatora Substituta 
Márcia Jaccoud Freitas, VOTO em consonância com a área técnica e o 

Ministério Público de Contas, no sentido de que o Colegiado aprove a 
seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração. 

 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 

compromissadas a pagar até o f inal do exercício. 

5 Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou 
legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício f inanceiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício 
seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.  

6 § 1o A responsabilidade na gestão f iscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 
despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 

seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,  
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
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ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão 

Plenária, ante as razões expostas neste voto, em negar provimento ao 
presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se o Parecer Prévio 
137/2017, recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas da 

Prefeitura Municipal de Ibatiba, sob a responsabilidade do senhor Lindon 

Jonhson Arruda Pereira, relativas ao exercício de 2012. 

 

Pois bem. 

A razão recursal dos presentes autos é a rejeição das contas sob responsabilidade 

do Recorrente tendo em vista a manutenção da irregularidade intitulada “final de 

mandato” que trata da violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no 

exercício de 2012. 

Neste sentido,  releva considerar que consoante  voto vogal 0030/2018-5 que 

proferi nos autos do Processo TC 4003/20137,  revi posionamentos adotados 

na apreciação da matéria e propus, nas contas do exercício de 2012, “excluir 

da análise a irregularidade que tratasse de infringência ao artigo 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, conforme excerto  de voto reproduzido a seguir: 

 

[...] 

Quanto à irregularidade atinente ao item 6.5.1.1 do RTC 203/2014 
(Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do 
mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento), 

em linha com os fundamentos por mim apresentados na 17ª sessão Plenária, 
realizada em 05 de Junho do corrente ano, acolhido pela maioria, teço as 
considerações a seguir. 

Após melhor refletir acerca do tema, entendi por bem alterar o meu 
posicionamento anteriormente apresentado. A matéria possui ampla 
relevância para gestores, jurisdicionados e até mesmo para esta Corte de 

Contas, eis que a decisão a ser proferida pode impactar não só em efeitos 
jurídicos internos mas, também, possui o condão de alterar a dinâmica 
procedimental interna deste Tribunal de Contas. 

Tal fato se reflete nos sucessivos pedidos de vista formulados por quase 
todos os Conselheiros que compõem este Plenário conduzindo-se, até o 
momento, na existência de quatro votos apresentados com fundamentos 

divergentes, todos eles debruçados sobre a análise dos Pareceres Consultas 
TC nº. 25/2004, 03/2005 e 12/2007.  

Cumpre observar, a respeito destas manifestações - Pareceres Consultas TC 

nº. 25/2004 e 03/2005-, foram recentemente revogadas, dando lugar à edição 

                                                 
7 Prestação de Contas Anual  de Prefeito - Prefeitura de Vila Velha – Exercício 2012  
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de nova Decisão Normativa 001/2018
8
  por este Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo - com efeitos prospectivos - que não soluciona, 
portanto, a situação para as contas pretéritas, muito embora apresente novo 
entendimento sobre a adequada interpretação a ser conferida ao artigo 42, da 

Lei Complementar Federal nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

O tema não se apresenta pacífico e merece debate e ponderação, dada a 
multiplicidade de dados e elementos que estabelecem uma relação intrincada 

a ser esclarecida antes de se chegar a alguma conclusão.  

Insta destacar, porém, que o procedimento inaugurado pela Nota Técnica 
(NT) nº. 001/2013 não foi aquele aplicado ao julgamento das prestações de 

contas referentes ao exercício financeiro de 2008, suscitando questionamento 
acerca do prejuízo à segurança jurídica, conforme voto proferido pelo 
Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, durante o julgamento deste 

Processo (TC nº. 4003/2013). 

 

Naquela ocasião, o Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva advertiu 

que “ao mudar o critério de metodologia para fins de verificação do art. 42, da 
LRF, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais 
criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha adotando em exercícios 

anteriores, de forma a violar flagrantemente os princípios constitucionais da 
segurança jurídica, bem como pelo exercício do princípio do contraditório e da 
ampla defesa”. 

A observação formulada pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva 
deve ser considerada em sua plenitude. A respeito do princípio da segurança 
jurídica nunca é demais relembrar as lições do Professor Almiro do Couto e 

Silva
9
 quando aduz que: 

A segurança jurídica é entendida como sendo um 
conceito ou um princípio jurídico que se ramifica em 

duas partes, uma de natureza objetiva e outra de 
natureza subjetiva. A primeira, de natureza 
objetiva, é aquela que envolve a questão dos 

limites à retroatividade dos atos do Estado até 
mesmo quando estes se qualifiquem como atos 
legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao 

direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa 
julgada. [...] A outra, de natureza subjetiva, 
concerne à proteção à confiança das pessoas no 

pertinente aos atos, procedimentos e condutas do 
Estado, nos mais diferentes aspectos de sua 
atuação. 

Discorrendo sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro observa:  

 

Na realidade, o princípio da proteção à confiança 

leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e 
espera que os atos praticados pelo poder público 
sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e 

respeitados pela própria Administração e por 
terceiros. 

Ademais, o referido princípio integra o ordenamento jurídico aplicável à 

espécie, notadamente por encontrar-se previsto de forma expressa o caput 

                                                 
8
 Publicada no Diário Oficial de Contas em 30/05/2018. 

9 COUTO e SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o 
Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do art. 54 da Lei do 

Processo Administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista Brasileira de Direito Público – Belo Horizonte, n. 6, ano 
2,Julho/Setembro 2004. Disponível em: http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12568  
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do art. 2º., da Lei Federal nº. 9.784/99, de aplicação subsidiária aos Tribunais 

de Contas, cujo teor regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal.   

Recentemente, ainda, a Lei Federal nº. 13.655/2018, alterou as disposições 

contidas no Decreto-Lei Federal nº. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro) para fazer constar que: 

Art. 23.  A decisão administrativa, controladora ou 

judicial que estabelecer interpretação ou orientação 
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, 
impondo novo dever ou novo condicionamento de 

direito, deverá prever regime de transição quando 
indispensável para que o novo dever ou 
condicionamento de direito seja cumprido de modo 

proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo 
aos interesses gerais.   

Extrai-se do texto legal, portanto, a necessidade de se estabelecer um 

período de transição entre a entrada em vigor de um novo parâmetro 
hermenêutico quando se tratar de interpretação de normas de conteúdo 
indeterminado. 

No caso concreto, porém, não há como se fixar um período para adaptação, 
já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de 
Contas à forma de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 

101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim 
a adequação dos gestores à nova sistemática.  

Muito embora tenham sido realizados eventos institucionais com vistas à 

conceder esclarecimentos aos gestores públicos, é de se recordar que o novo 
marco interpretativo se deu quando já iniciado o período de vedação previsto 
no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu atendimento sem o risco da 

imputação de sanções por sua violação. 

Ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, faça 
previsão das vedações impostas e das obrigações a serem observadas em 

caso de sua incidência, assim como a 4ª. Edição do Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual de Demonstrativos Fiscais 
(MDF), editados pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido 

considerados como fonte para a elaboração da Nota Técnica nº. 001/2013, é 
de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – 
TCEES mantinha uma sistemática específica de aferição do referido artigo o 

que, de certa forma, conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e 
confiança no sentido de que o exame das contas seguiria este padrão. 

De acordo com o entendimento firmado por Humberto Ávila
10

, a segurança 

jurídica, considerando os estudos contemporâneos, pode ser entendida sob 
três enfoques. O primeiro seria o da segurança como um fato; o segundo, da 
segurança como valor; e o terceiro, da segurança como uma norma princípio.  

Por segurança como um fato, depreende o autor supracitado, que a 
“segurança pode referir-se a um estado de fato, isto é, a uma determinada 
realidade passível de constatação”. Sob essa concepção, segurança jurídica 

seria o estado de previsibilidade e certeza, de maneira concreta, dos 
desdobramentos jurídicos dos atos e condutas praticados. 

A segurança jurídica como um valor teria a sua significação relacionada a um 

estado ideal de existência do ordenamento jurídico, sendo cotejada e 
dimensionada por um juízo axiológico de valores previamente estabelecidos. 

                                                 
10 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 

2. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 
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Ainda para Humberto Ávila, pode a segurança jurídica consubstanciar uma 

prescrição normativa, sendo qualificada como uma norma jurídica da espécie 
norma-princípio. Essa caracterização de norma-princípio provém da teoria do 
constitucionalista alemão Robert Alexy

11
, que caracterizou regras e princípios 

como normas, uma vez que “podem ser formulados por meio das expressões 
deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição”. 

Desta feita, sob esse enfoque, a segurança jurídica, como norma-princípio,“é 

a prescrição para a adoção de comportamentos destinados a assegurar a 
realização de uma situação de fato de maior ou menor difusão e a extensão 
da capacidade de prever as conseqüências jurídicas dos comportamentos” 

Assim, norma-princípio seria aquela imbuída com grau de generalidade que 
supera, em muito, o estabelecido nas normas com caráter de regra, 
considerando-se estas como normas de comportamento e os princípios como 

normas de argumentação. 

Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos previstos na Nota 
Técnica nº. 001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de 

aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, impedindo 
que os gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.  

Por estas razões,  reviso o meu posicionamento anterior para alterá-lo, 

propondo seja considerado impossível a análise nesta prestação de contas 
da irregularidade “Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos 
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o 

seu pagamento”, diante das alterações interpretativas promovidas e da falta 
de informações necessárias para sua aferição, considerando, ainda, a 
Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte de Contas, que sugere 

a inviabilidade de reabertura da instrução processual dos autos.  

Desta forma, tal qual salientado pelo E. Conselheiro em substituição, Marco 
Antonio da Silva (Voto Vista 048/2018) “ não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 

1º e 2º, aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência 
do artigo 42 da LRF, havendo sanção para tal situação no âmbito do 
direito penal, bem como não é possível aplicação analógica ou extensiva em 

matéria de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo pelo qual, peço 
vênia ao Eminente Relator, para votar no sentido da não aplicação do citado 
dispositivo como sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 

da LRF, deixando de determinar a formação de autos apartados para 
este fim.” 

Destaco que o julgamento do Processo 4003/2013, após intenso debate, se deu por 

maioria, nos termos do voto de desempate do presidente, que acompanhou o voto 

vogal 0030/2018-5, retro citado, tendo por alicerce o princípio da segurança jurídica. 

Após este julgamento, este entendimento orientou as deliberações Plenárias nos 

Recursos de Reconsideração das Prestações de Contas de 2012, cuidados nos 

autos dos  Processos TC 6033/2016; TC 6064/2016 ; TC 1063/2018;  TC 5027/2016; 

TC 5030/2016 e TC 1438/2018, todos com trânsito em julgado e, na maioria dos 

casos arquivados. O mesmo ocorre nos processos TC 2326/2018; TC 3014/2018; 

TC 3110/2018 e TC 3685/2018, já julgados por esta corte, mas que ainda cabe 

recurso. 

                                                 
11 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Tradução de Luís Afonso Heck. 2. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2006, p. 87. 
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Registro ainda, por oportuno, que também a apreciação dos Processos de Prestação 

de Contas Anual, exercício 2012, debatidas após a prolação do voto vogal acima 

citado o Plenário desta Corte, também por maioria, acolheu aquela tese – vide 

Processos TC 2820/2013 – PCA Vitória; TC 3093/2013 – PCA Linhares; TC 

3084/2013 – PCA Serra.  

Assim, ainda que haja decisões anteriores que destoam desta, verifico que o debate 

acerca do exame do art. 42 da LRF nas contas de 2012 já se encontra encerrado 

neste Tribunal de Contas. Neste sentido cabe citar trecho do voto do Eminente 

Conselheiro Rodrigo Chamoun nos autos do Recurso de Reconsideração TC 

3685/2018 

[...] 

 
Assim, verifico encerrada a discussão neste Colegiado sobre o tratamento a 
ser dado aos jurisdicionados na apreciação do artigo 42 da LRF 

especificamente no exercício de 2012 e, em que pese a posição divergente 
assumida à época da apreciação da PCA de Vila Velha (TC 4003/2013), 
não posso deixar de me curvar e acompanhar os termos em que foi 

proferido o voto paradigma sobre o assunto. 
Deste modo, privilegiando a força dos precedentes deste Tribunal e o 
princípio da colegialidade, que deve ser aplicado como método decisório 

dos julgamentos em órgãos colegiados, uma vez que a jurisdição não deve 
se ater ao raciocínio jurídico de uma única voz, constato que a 
inaplicabilidade do artigo 42 da LRF no exercício de 2012 deve ser 

aproveitada ao gestor em comento, segundo entendimento majoritário deste 
Colegiado, razão pela qual, afasto a irregularidade sob análise.  

Entendo ainda que em nome do princípio da duração razoável do processo, seis 

anos após a entrada das Contas neste E. Tribunal de Contas, não se mostra 

razoável reiniciar tal debate. 

Por todas essas razoes, acompanho a Eminente Relatora, Conselheira em 

Substituição Marcia Jccoud Freitas para excluir da análise das Contas de 2012 do 

Município de Ibatiba, a irregularidade “Final de Mandato”.  

Todavia, divirjo da relatora em relação a aprovação das contas. à vistas dos votos 

sobre a matéria que proferi nos processos TC 3049/2013; TC 3370/2013; 

6033/2016; 6064/2016 e TC 1438/201 é meu pensamento que merecem ressalvas 

as contas do exercício de 2012, em que a área técnica apontou descumprimento ao 

art. 42, vez que a não análise por mim defendida  baseia-se nas alterações 

interpretativas promovidas, falta de informações necessárias para sua aferição e a 

publicação da Decisão Normativa TC nº. 001/2018, que sugere a inviabilidade de 

reabertura da instrução processual dos autos. 
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Por todo o exposto, divergindo do entendimento da Área Técnica e do Ministério 

Público de Contas e parcialmente da Relatora, VOTO para que seja adotada a 

deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado. 

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as 

razões expostas neste voto vista, em: 

1. CONHECER do presente recurso; 

2. Dar PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de reconsideração, com 

consequente reformulação do Parecer Prévio – 2ª Câmara 137/2017, no sentido 

de: 

a.  EXCLUIR a irregularidade “final de mandato” (item 3 do RTC) que 

apontou infringencia ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal ( Lei 

Complementar 101/2000), nos termos deste voto; 

b. Recomendar à Câmara Municipal de Ibatiba a APROVAÇÃO COM 

RESSALVAS das contas de Responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson 

Arruda Pereira, Prefeito Municipal do exercício de 2012 

c. Deixar de determinar a formação de autos apartados com a 

finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal 

pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da 

Lei n. 10.028/00; 

3. MANTER o restante do Parecer Prévio – 1ª Câmara 137/2017 em seus 

exatos termos. 

4. Dar ciência ao recorrente. 

5.  

 SERGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro 
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VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO: 

 

RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Lindon Jonhson 

Arruda Pereira, em face do Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda  Câmara, 

proferido nos  autos do Processo  TC 3065/2013,que recomendou a rejeição  as 

contas.  

Transcrevo  abaixo o Parecer Prévio TC-137/2017:PARECER PRÉVIO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM 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.Emitir PARECER  PRÉVIO recomendando à Câmara  Municipal  de 

Ibatiba a REJEIÇÃO  DAS  CONTAS de  responsabilidade  do Sr.  Lindon 

Jonhson Arruda  Pereira,  Prefeito  Municipal, exercício de 2012, nos termos 

do art. 80, inciso  III,  da  Lei  Complementar  nº621/2012,c/c  o  art.  132,  

inciso  III  do Regimento  Interno. 

1.2.Diante  da materialização  da  hipótese  prevista  no art.5º, inciso III, §§ 

1º  e  2º  da  Lei  nº  10.028/2000 e  com  fulcro  no  art.  134,  III  e  §2º  c/c  

art.  281, ambos  do  Regimento  Interno, DETERMINAR a  formação  de  

autos  apartados, com  reprodução  de  todas  as  peças  da  Prestação  de  

Contas  objeto  do  TC 3065/2013. 

1.3.   DETERMINAR ao   atual   responsável   pelas   contas   municipais   

que divulgue  amplamente,  inclusive  por  meios  eletrônicos  de  acesso  

ao  público,  a prestação   de   contas   relativa   ao   exercício   financeiro   

em   questão   e   o respectivo    Parecer    Prévio,    na    forma    inscrita    

no    art. 48    da   Lei   de Responsabilidade  Fiscal. 

1.4.Dar  ciência ao  interessado; 

1.5.Após o trânsito  em julgado, arquive-se. 
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2.Por  maioria,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Parcialmente vencido  o 

conselheiro  em  substituição  João  Luiz  Cotta  Lovatti,  que  acompanhou 

a  área técnica e o MPES quanto  à fundamentação. 

3.Data  da Sessão: 08/11/2017 -38ª  Sessão Ordinária  da  2ª  Câmara. 

Amparado na previsão regimental, o Senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira interpôs  

o  presente  Recurso  de  Reconsideração,  objetivando  a  reforma  do Parecer 

Prévio 137/2017 (fls. 3/21). 

A Decisão Monocrática 979/2018 (fls. 24/25) do Conselheiro Relator Substituto 

Marco Antônio da Silva foi pelo conhecimento do presente recurso e remessa dos 

autos para regular instrução. 

Chamado aos autos, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –NRC 

exarou a Instrução Técnica de Recurso 216/2018 (fls. 27/44), opinando pela 

manutenção da irregularidade (Insuficiência de disponibilidade financeira para arcar 

com  as obrigações  de  despesas  contraídas  em  final  de  mandato)  e, por 

conseguinte, negar provimento ao recurso. 

No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de Contas, no Parecer 5417/2018 

(fls. 48). 

Findo o período de substituição do então Conselheiro Substituto Marco Antônio da 

Silva, passou-se a relatoria à Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas. 

Na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia 11 de dezembro de  2018, foi  

realizada  a  sustentação  oral pelo Dr. Altamiro  Thadeu Frontino Sobreiro, 

oportunidade em que a citada conselheira substituta apresentou  Voto 6485/2018 

concluindo pelo provimento do Recurso de Reconsideração,  reformando-se  o 

Parecer  137/2017– Segunda Câmara, para emissão  de  Parecer  Prévio  pela  

aprovação das contas da Prefeitura Municipal de  Ibatiba,  do  exercício  de  2012,  

de  responsabilidade do  senhor Lindon  Jonhson Arruda Pereira. 
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Após foram concedidas vistas ao Exmo. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo que, na  3ª sessão  Ordinária do Plenário, realizada  em 12  de Fevereiro  

de 2019,  proferiu  voto  vista  0006/2019  pela negativa  de  provimento ao presente 

recurso de reconsideração, mantendo-se o Parecer Prévio 137/2017, recomendando  

ao  legislativo  municipal  a  rejeição  das  contas  da Prefeitura Municipal  de  

Ibatiba, sob  responsabilidade  do  senhor  Lindon Jonhson Arruda Pereira. 

Na mesma sessão, foi feita nova concessão de vistas ao Conselheiro Sergio Manoel 

Nader Borges, o qual, por meio do seu Voto vista 0026/2019-7, deu provimento 

parcial ao referido Recurso de Reconsideração, com consequente  reformulação  do 

Parecer Prévio – 2ª Câmara 137/2017, excluindo a irregularidade “final  de  

mandato”  (item  3 do RTC), que apontou  infringência  ao art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal ( Lei Complementar  101/2000), e recomendando  à 

Câmara Municipal  de  Ibatiba a aprovação com ressalvas  das  contas  de  

Responsabilidade  do  Sr.Lindon Jonhson Arruda Pereira, Prefeito Municipal  do 

exercício  de 2012. 

Na 6ª Sessão Ordinária do Plenário, pedi vistas dos autos em tela, o que os fizeram 

ser encaminhados a este Gabinete. 

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

A única irregularidade que, após as competentes análises, restou, no referido 

Parecer Prévio TC 137/2017 da Segunda Câmara, foi o descumprimento do artigo 

42 da LC 101/2000, apontada no item 3 - Final de Mandato no RTC 332/2014 

(Processo TC 3065/2013), que culminou na irregularidade das Contas. 

  

O recurso de reconsideração com pedido de sustentação oral interposto pelo Senhor 

Lindon Jonhson Arruda Pereira, Prefeito Municipal de Ibatiba, no exercício de 2012, 

por intermédio de seus advogados, em face do Parecer Prévio TC 137/2017 da 

Segunda Câmara, contrapõe à posição do Conselheiro Relator Sergio Manoel Nader 
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Borges, que desconsiderou  a dedução, no cômputo do art. 42 da LRF, das 

despesas com diárias, executadas com recursos próprios da saúde, no valor de R$ 

7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e cinco reais), por não considerá-las 

revestidas dos requisitos de essencialidade, da emergência e de necessidade de 

continuidade do serviço público, como acobertadas pelos Pareceres Consulta n. 

025/2004, 003/2005 e 012/2007.  

 

Alegou também que os gastos com diárias, concedidas pela Secretaria Municipal de 

Saúde, referem-se ao serviço de assistência médica e hospitalar, que, na opinião do 

Recorrente, são serviços essenciais e contínuos, visto que os mesmos subsidiam o 

transporte diário de pacientes ou a remoção inesperada desses em situações de 

emergências médicas, acidentes, etc e, por isso, estão classificados no  art. 10, 

inciso II da Lei n. 7.783/1989, como serviços ou atividades essenciais.' 

 

Por derradeiro, afirmam, os advogados, que a exclusão dos gastos considerados 

essenciais, contínuos e necessários, e ainda, ao se desconsiderar os gastos que 

não tiveram a data da contratação identificada impediu que se constatasse a 

suficiência financeira da Prefeitura Municipal de Ibatiba para cobrir de forma plena as 

despesas com diárias ressalvadas pelo Parecer Prévio. 

 

O Núcleo de Recursos e Consultas - NRC, considerando essas alegações da 

defesa, através da Instrução Técnica de Recurso 216/2018-1, manifesta-se 

conclusivamente pelo não provimento ao recurso 

 

No Processo TC 3065/2013 – PCA da Prefeitura Municipal de Ibatiba referente ao 

exercício de 2012, após a sustentação oral, foi exarada a Manifestação Técnica 

409/2016-1 informando que, mesmo após a dedução do valor de R$ 920.845,19, 

correspondente à suficiência financeira de recursos não vinculados, do valor de R$ 

1.406.795,83, ainda restaram compromissos assumidos sem disponibilidade 

financeira no total de R$ 485.950,00. 

 

Em atendimento à Decisão 2450/2017, que determinou a realização de diligência in 

loco, no prazo improrrogável de 30 (trinta dias), para verificar se os empenhos 

levantados pela   área   técnica   foram  oriundos  ou  de  contratos  firmados nos 
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dois últimos quadrimestres do  exercício  de  2012, na  forma  fundamentada  do 

Conselheiro Relator,  Sr. Sérgio Manoel  Nader Borges, a nova Manifestação 

Técnica 1088/2017, com base na consulta feita ao SISAUD  (Sistema Informatizado  

de  Suporte  a  Auditoria), detectou os  seguintes resultados financeiros:  Recursos  

Vinculados:  superávit  financeiro  de  R$ 730.283,25; Saúde Recursos Próprios: 

déficit  financeiro de R$  867.518,35; Educação Recursos Próprios: déficit 

financeiro de R$ 348.715,52, além da necessidade de aporte financeiro no 

montante de R$ 1.216.233,87  (867.518,35  + 348.715,52) e déficit  financeiro, 

após  reserva  de  recursos  para  pagamento do passivo  financeiro  em  

31/12/2012, no  valor  de  R$  485.950,62 (750.283,25 –1.216.233,87). 

 

O Conselheiro Sergio Manoel Nader Borges, em seu voto, com base nos Pareceres 

de Consultas nºs 25/04 e 03/05, procedeu à exclusão de R$ 7.925,00 (sete mil, 

novecentos e vinte e cinco reais), referentes às despesas com diárias empenhadas e 

liquidadas para pagamento na fonte Saúde Recursos Próprios, no período vedado, 

sem disponibilidade financeira para pagamento. Ainda neste mesmo voto, que 

acompanha o Parecer Prévio TC 137/2017 –Segunda  Câmara, houve também a 

dedução de algumas despesas realizadas no exercício  de 2012, tais  como: folha de 

pagamento e encargos, luz, água, telefone, Embratel, correios, entre outras 

despesas essenciais para não interrupção dos serviços públicos, as quais, embora 

tenham contribuído e muito no caso da Prefeitura de Ibatiba, para a insuficiência 

financeira das fontes: Saúde Recursos Próprios (déficit de R$  867.518,35) e 

Educação Recursos  Próprios (déficit  de  R$348.715,52), foram excetuadas da 

vedação  imposta pelo artigo 42 da LRF. 

 

Acerca das diárias, que totalizaram R$ R$ 7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e 

cinco reais), o NRC, em sua Instrução Técnica de Recurso, pondera a ausência de 

provas documentais da concessão das mesmas, inscritas em restos a pagar 

processados em dezembro de 2012, limitando-se apenas a informar os credores que 

ocupavam cargos de motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, sem trazer 

nenhuma prova quanto aos empenhos (número e data) e serviços alegados como 

executados. Na visão daquele setor, faltou enviar documentação probatória que 

evidenciasse alguma forma de controle de concessão e aplicação de tais diárias, 

como por exemplo: boletins de diárias onde constasse os nomes e dados dos 
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solicitantes, finalidade, data e destino da viagem, quantidade e valor da diária, tudo 

devidamente assinado por autoridade superior competente.  

 

Em que pese a força imperativa do dever de usarmos as decisões plenárias desta 

Casa de Contas como balizadoras nas decisões posteriores em processos cuja 

natureza encontrar similaridades, faz-se mister trazer à baila, à guisa de ampliar a 

discussão ainda recorrente nesta Corte de Contas acerca da análise do 

cumprimento do art. 42 da LC 101/200, alguns comentários sobre a decisão plenária 

explicitada no Parecer Prévio TC 027/2018 – Plenário (Processo TC 4003/2013), lido 

na sessão de 26 de junho de 2018 e, por esta razão, solicitei vista dos autos. 

 

PRELIMINARMENTE: 

 

I – SOBRESTAMENTO: 

 

Em 3ª sessão ordinária ocorrida em 12/02/2019, o Conselheiro Sebastião Carlos 

Ranna, fez proposta de sobrestamento dos presentes autos e todos os demais que 

tratam da análise da matéria referente ao artigo 42 da LRF, sob o argumento de que 

os autos do processo TC 4003/2013 que trata da Prestação de Contas do Município 

de Vitória, consta discussão acerca do tema, com entendimento divergentes dos 

membros desta Corte de Contas, não ocorrendo o trânsito em julgado. 

Pois bem, rememoro a Vossas Excelências que o voto proferido pelo Relator 

Rodrigo Chamoun referente ao item: Obrigações  de  despesas  contraídas,  nos  

dois  últimos  quadrimestres  do mandato,  sem  disponibilidade  financeira  

suficiente  para  o  seu  pagamento (item  6.5.1.1 do RTC 203/2014 e 2.5 da ICC 

13/2015), acompanhou o entendimento técnica e ministerial par manter a 

irregularidade recomendando ao Poder Legislativo a Rejeição das Contas. 

Em voto vista TC 86/2016 o Conselheiro Sérgio Borges, entendendo que a 

irregularidade apontada deveria ser afastada, por entender  inexistir  naqueles autos  

elementos  para  se  afirmar  com  escorreita  convicção se ocorreu ou não a 

irregularidade, porque seria necessário que haja subsunção do fato a norma,  visto  
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que  não  consta  do  processo  demonstrativo  de  dívidas  contraídas  nos dois 

últimos quadrimestres do mandato do Gestor, sugerindo a aprovação com ressalvas. 

Solicitando Vistas, o Conselheiro Ranna, argumentando que a nota técnica deste 

Tribunal decorreu de normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não 

trazendo nenhum elemento estranho da Lei de Responsabilidade Fiscal, propôs a 

recomendação pela Rejeição das Contas. 

Seguindo o Julgamento, o Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, 

apresentou voto vista, trouxe entendimento no sentido de que a análise com base na 

orientação do STN, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais 

criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha adotando em exercícios anteriores, 

de forma a violar flagrantemente os princípios constitucionais da segurança jurídica, 

bem como pelo exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa, pugnou 

que seja negada eficácia da Nota Técnica 001/2013, bem como a orientação 

constante da Portaria Conjunta STN-SOF nº01/2011 e acompanhando os 

fundamentos exarados pelo Conselheiro Sérgio Borges, votou pela aprovação com 

ressalvas, sugerindo diligência para apuração se os empenhos decorriam de 

contratos firmados nos dois últimos quadrimestres.. 

Em razão dos votos proferidos, o então Conselheiro José Antônio Pimentel 

requerendo vistas, emitiu posicionamento acompanhando o entendimento esposado 

acerca da segurança jurídica, bem como, a desnecessidade de diligências para 

analisar os documentos relativos ao ano de 2012 em razão de que já encontrava o 

Tribunal na fase de apreciação do ano de 2016, onde poderia ocorrer a dificuldades 

ao gestor de conseguir a documentação da época, votando pela Aprovação das 

Contas. 

O Eminente Relator Rodrigo Chamoun levando em consideração as manifestações, 

proferiu voto no sentido de diligência in loco no    prazo improrrogável  de  30  dias, 

se os    empenhos    levantados    pela    área    técnica    no descumprimento  do  

art.  42  da  LRF  são  oriundos ou  não de  contratos firmados  nos  dois  últimos  

quadrimestres  do  exercício  de  2012. 

Após vários debates ocorrido na 15ª Sessão Ordinária, foi determina a diligência, 

contudo os Conselheiros Ranna e Rodrigo Chamoun divergem quanto a forma de 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 548F8-FC9DE-9B449



 PARECER PRÉVIO TC-043/2019  

lm/fbc 

  

apuração do artigo 42 da LRF, entendendo pela metodologia orientada pelo STN, 

gerando a Decisão TC 1828/2017. 

Realizada a diligência e após manifestação do Relator e voto vistas dos 

Conselheiros Sérgio Borges e Marco Antônio da Silva, prevaleceu o voto vogal do 

Conselheiro Sérgio Borges, onde votou, alterando posicionamento  anterior   propôs 

a  exclusão da análise, considerado  impossível  o aferimento  naquela  prestação  

de  contas  a  irregularidade referente à “Obrigações  de  despesas  contraídas,  nos  

dois  últimos  quadrimestres  do  mandato, sem   disponibilidade   financeira  

suficiente  para  o  seu  pagamento”,  diante  das alterações  interpretativas  

promovidas  e  da  falta  de  informações  necessárias  para sua  aferição,  

considerando,  ainda,  a Decisão  Normativa  001/2018, aprovada  por esta   Corte  

de  Contas,  que  sugere  a  inviabilidade  de  reabertura  da  instrução processual  

dos autos, resultando no Parecer Prévio TC 27/2018. 

O Parecer Prévio exclui da análise o artigo 42 da LRF, onde em consulta no sistema 

etcees não visualizei que houve interposição de recurso com a finalidade de 

rediscutir a matéria acima ventilada. 

Com efeito, sobrestamento é o ato jurídico que permite ao julgador ganhar tempo até 

que outras informações sejam prestadas sobre o processo em pauta ou congêneres, 

para evitar decisões conflitantes acerca de um mesmo tema. 

Nessa linha de intelecção observando que os presentes autos encontram-se em 

fase final de julgamento de Recurso de Reconsideração em desfavor do Parecer 

Prévio 137/2017 onde houve a análise das contas trazendo a única irregularidade a 

infringência ao artigo 42 da LRF utilizando a metodologia orientada pela Secretaria 

do Tesouro Nacional, entendo que postergar o julgamento dos presentes autos e os 

demais autos que tratam da matéria, estaria contrariando o princípio da razoável 

durabilidade dos processos, acrescentando que resta prejudicada a rediscussão 

quanto à forma de análise em relação à matéria ora ventilada. 

Nesse caminhar, não acolhendo a proposição de sobrestamento dos presentes 

autos, passo a analisar os presentes autos. 

 

I - JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS: 
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É inegável, na atualidade, a relevância do papel desempenhado pelos Tribunais de 

Contas sobre o Estado Democrático de Direito e, com sua estrutura, serve como 

instrumento de exercício de cidadania, onde sua jurisdição e competência, 

específicas no Controle Externo e na Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da Administração Pública, estão submetidas, acima de 

tudo, à Constituição, à lei e ao interesse público. 

 

A competência dada ao Tribunal de Contas para apreciar as contas prestadas pelo 

Chefe do Executivo, mediante parecer prévio, está disciplinada na Constituição 

Federal em seu artigo 71, inciso I. 

 

Também é certo afirmar que, nos últimos anos, o Brasil vem passando por reformas 

administrativas, com mudanças de paradigmas, saindo de uma administração 

burocrática para assumir um modelo gerencial, com foco em resultados. 

 

Atentas a estas transformações, as instituições passaram a preocupar-se em 

reformular suas estratégias de atuação, de modo a atender às exigências impostas 

pelo novo modelo. 

 

Nessa perspectiva, os Tribunais de Contas do Brasil iniciaram discussão acerca da 

necessidade de incremento da eficácia, eficiência e efetividade das suas ações, 

sendo o aparato legitimador dessa necessária mudança a Constituição Federal de 

1988, intitulada como “Constituição Cidadã”. 

 

Em consequência desta nova forma de agir, o controle externo está se tornando 

cada vez mais interativo, através de ações amparadas no artigo 1º da Constituição 

Federal, a fim de buscar maior efetividade e transparência em suas manifestações. 

 

Nesse contexto, sobretudo, o processo de apreciação nos Tribunais de Contas não 

se limita às estreitas e frias fronteiras da legalidade. Consagra, em toda sua 

extensão, uma possibilidade de apreciação jurídica dos fatos, permitindo que sejam 

sopesados, pelo órgão de controle, todos os fatores que incidiram sobre o agente no 

momento em que buscava a realização do interesse público. É, portanto, um 

processo que almeja justiça. 
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Esta prática, inclusive, foi recentemente positivada no nosso ordenamento jurídico, 

quando da alteração da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, com a inclusão do 

art. 22, verbis: 

 

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 

considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 

exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos 

administrados. 

§ 1º  Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as 

circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a 

ação do agente.         

  

Sobre o dispositivo supra transcrito, lícito afirmar que pode ser entendido 

como o fundamento normativo específico, de per si¸no nosso direito, para a 

adoção da deferência judicial (ou, mais amplamente, deferência do 

controlador) às interpretações razoáveis da administração pública.  

 

Não que este fundamento normativo específico fosse imprescindível ou que 

houvesse qualquer vedação anterior, no ordenamento jurídico brasileiro, à 

adoção das teorias da deferência, tão comuns em tantos países estrangeiros.  

 

Mas, sem dúvidas, esta previsão específica encoraja ainda mais a nós, 

controladores, a atuarem neste sentido, em respeito a interpretações e 

decisões razoáveis da administração em contexto de indeterminação jurídica, 

ou, na expressão da lei, em contexto de “dificuldade” jurídica.  

 

m que pese esta nova realidade consagrada no ordenamento jurídico pátrio, Eesta 

Corte de Contas, no seu dever constitucional de apreciar/julgar as contas dos 

gestores públicos, vê-se submetida aos ordenamentos que norteiam a elaboração 

das mesmas, à luz da boa técnica.  
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Nesse sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, por meio da Lei nº 

10.180/2001, no seu art. 17, inciso I, assume a incumbência de órgão central de 

contabilidade da União: 

 

Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal:  

I -a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central 

 

O artigo 50, §2 do mesmo diploma normativo também estabelece a competência 

para a STN de elaborar as normas gerais para consolidação das contas públicas, ao 

STN, verbis: 

 

Art. 50... 

§2º. A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas 

caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não 

implantado o conselho de que trata o art. 67.   

 

, aprovados pelas Portarias STN nº 406 e 407/2011 e Portaria Conjunta STN-SOF nº 

01/2011, entrando em vigor na data da sua publicação 22/06/2011, aplicando-se 

seus efeitos a partir da execução da Lei Orçamentária de 2012. 

 

A Nota Técnica SEGEX  001/2013, de fato, foi emitida em 2013, sendo embasada 

nas Portarias mencionadas, em consonância com a legislação vigente, alterando a 

forma de metodologia anteriormente aplicada neste Tribunal acerca do artigo 42 da 

LRF.  

 

 

Em sua Lei Orgânica, a Lei Complementar nº 621/2012, este Tribunal de Contas 

considera os responsáveis pelo registro e escrituração contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial, bem como das operações de gestão dos negócios 

públicos, como jurisdicionados e, inclusive, atribui a estes responsabilidades. É o 

que mostra o art. 5º, X: 

 

Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange: 

.... 

X - os responsáveis pelo registro e escrituração contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial, bem como das operações de gestão dos 
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negócios públicos nas entidades mencionadas no artigo lº, inciso IV, bem 

como da fiscalização, da execução e da exação dos registros procedidos; 

 

O Código de Ética dos Contadores, aprovado pela RESOLUÇÃO CFC Nº 803/96, 

atualizado pela NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC Nº 1 DE 

07.02.2019, tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os 

Profissionais da Contabilidade, quando no exercício profissional e nos assuntos 

relacionados à profissão e à classe.  

 

Em seu art. 2º, ao tratar dos deveres, é incisivo na exigência da observância da 

legislação vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade: 

 

Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade: (Redação alterada 

pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade 

técnica, observada toda a legislação vigente, em especial aos Princípios de 

Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os 

interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade 

e independência profissionais; (Redação alterada pela Resolução CFC nº 

1.307/10, de 09/12/2010) 

 

Ainda em seu art. 3º, que trata das vedações, há a disposição da obrigatoriedade do 

cumprimento dos regramentos do Conselho Federal de Contabilidade por parte dos 

contabilistas:  

Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da 

Contabilidade: (Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 

09/12/2010) 

... XX – executar trabalhos técnicos contábeis sem observância dos 

Princípios de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade 

editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; (Redação alterada pela 

Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

 

Assim, a princípio, não poderia se cogitar justificativas plausíveis para o 

desconhecimento, por parte dos responsáveis técnicos pela contabilidade dos 

municípios, dos regramentos impostos pelo arcabouço jurídico vigente, no qual se 

insere as normativas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 
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A Nota Técnica SEGEX  001/2013 apenas se limitou a criar diretrizes que nortearam 

os procedimentos operacionais de apuração do art. 42 da LRF, com abrangência 

restrita ao corpo técnico desta Corte, em obediência ao seu Regimento Interno, 

RESOLUÇÃO TC Nº 261, DE 4 DE JUNHO DE 2013, em seu art. 47, II: 

 

Art. 47. Compete a Secretaria Geral de Controle Externo – Segex: 

... II - emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, 

objetivando uniformizar técnicas e padrões nas fiscalizações e análise de 

contas; 

 

Lado outro, também deve ser levado em consideração que, muito embora, a STN 

seja o órgão competente para a edição de normas gerais, compete aos órgãos de 

controle tolerar, por dever de lógica, um conjunto de interpretações consideradas 

juridicamente razoáveis, observando que, em decorrência de novas orientações 

possa vir o administrador sofrer efeitos de fatores razoavelmente imprevistos. 

 

Todavia, o gestor dominava a metodologia aplicada em 2008, a qual norteou sua 

postura nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012, o que, de certa forma, 

conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e confiança no sentido de que o 

exame das contas seguiria este padrão. 

 

Em virtude de sua natureza pontual e temporária, a limitação legal enseja 

adequações na rotina dos procedimentos administrativos e contábeis voltados a 

qualquer contração de despesa que possa ultrapassar o último ano de mandato do 

Chefe do Executivo, sendo que estes procedimentos são planejados ao longo do 

mandato, e mudança de entendimento ou de forma de metodologia próximo ao final 

do mandato pode gerar prejuízos na análise das contas. 

 

Tanto é assim que o art. 24 da LINDB dispõe que “a revisão, nas esferas 

administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, 

processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em 

conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança 

posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente 

constituídas”.                   
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Pois bem, muito embora a Lei Complementar nº 101/2000 esteja em vigor há mais 

de uma década, não havia uma regulamentação precisa e específica aos 

procedimentos práticos da regra veiculada no artigo 42, ficando ao encargo dos 

municípios interpretá-la e aplicá-la de acordo com os parâmetros do sistema 

normativo brasileiro. 

 

Deve, pois, ser levada em consideração obediência à citada lei, sem perder de vista 

os princípios da eficiência, razoabilidade e economicidade, proporcionando ao 

administrador público, uma transição de governo mais transparente, sempre em 

atenção ao interesse público, analisando as diferentes correntes doutrinárias; 

posicionamento do Poder Judiciário acerca do tema; verificação dos parâmetros dos 

Tribunais de Contas na avaliação do cumprimento dessas exigências legais pelos 

seus entes fiscalizados e, por fim, examine das consequências resultantes da 

desobediência aos dispositivos legais. 

 

Dito isso, defensável e razoável entendimento a ser adotado por este Plenário, 

baseado no princípio da proteção da confiança e, via reflexa, da segurança jurídica, 

por meio do qual as legítimas expectativas depositadas por terceiros em atos ou 

condutas estatais, com fundamento numa base de confiança, sejam considerados. 

 

Portanto, nessa via de entendimento, revela-se prudente aplicar, nas contas de 

2012, a metodologia de apuração adotada por esta Corte de Contas no exercício de 

2008, para efeito de confronto dos resultados frente às duas metodologias que 

possa conduzir o julgamento das contas em análise. 

 

II - OBRIGAÇÃO FUNCIONAL DO JULGADOR: 

 

Antes de se proceder ao confronto de metodologia de apuração dos exercícios de 

2008 e 2012, à vista dos números trazidos na prestação de contas objeto da análise, 

ora proposto, imperioso, ainda, esclarecer que, em absoluto, a segurança jurídica 

constitui obstáculo para tanto.  
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Não só porque decorre deste, o princípio da proteção à confiança, mas, sobretudo e 

em especial, porque o julgador não só pode como deve, por imposição de ofício, 

apreciar todas as questões que lhe são submetidas.    

 

E, como dito, hoje, mais do que antes, de suma importância que a motivação 

daqueles que julgam ou controlam os atos jurídicos leve em conta as circunstâncias 

fáticas do caso concreto, bem como àquelas envoltas à figura do próprio agente que 

praticou a conduta, levando em consideração as percepções de um “administrador 

médio”, pois só assim haverá julgamentos consentâneos com a realidade. 

 

O Art. 1º, II da Lei Complementar nº 621/2012 estabelece que o Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, 

nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei 

Complementar, compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador 

do Estado, com a emissão de parecer prévio no prazo de sessenta dias a contar do 

seu recebimento. 

 

Também, aborda no artigo 55, III que faz parte da etapa do processo a apreciação 

ou o julgamento dos processos de sua competência. 

 

Diz, o artigo 140 do Código de Processo Civil, que o juiz não pode se eximir de julgar 

o conflito, ainda que não exista lei expressa prevendo aquela hipótese verificada nos 

autos, alegando lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.  

 

Para tanto, deverá valer-se da jurisprudência, da doutrina estrangeira, dos usos e 

costumes, mas não lhe é dado deixar de arbitrar o conflito, código aplicado 

subsidiariamente conforme estabelece o artigo 70 da LC 621/2012. 

 

De igual modo e com mais razão, não pode o magistrado deixar de aplicar a lei 

quando a situação de fato é clara a demonstrar a ocorrência da hipótese prevista 

pelo legislador. 

 

Conforme esclarecimentos de Alexandre de Moraes o Poder Judiciário, desde que 

haja plausibilidade de ameaça ao direito, é obrigado a efetivar o pedido de prestação 
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jurisdicional requerido pela parte de forma regular, pois a indeclinabilidade da 

prestação jurisdicional é princípio básico que rege a jurisdição, uma vez que a toda 

violação de um direito responde uma ação correlativa, independentemente de lei 

especial que a outorgue (Direitos Humanos Fundamentais. Teoria Geral. 

Comentários aos artigos 1º ao 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Doutrina e Jurisprudência. São Paulo, 1998, volume 3, p. 197). 

 

A  obrigatoriedade de julgar está prevista no artigo 35 da Lei Orgânica da 

Magistratura, que, diga-se de passagem, aplica-se aos Conselheiros dos Tribunais 

de Contas, em seu inciso I que são deveres do magistrado: cumprir e fazer cumprir, 

com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício  

e no inciso  III que o juiz deve determinar as providências necessárias para que os 

atos processuais se realizem nos prazos legais, decorre desta norma que é dever do 

magistrado interpretar e aplicar a legislação, dada pelo Poder Político Constituinte. 

 

Nessa toada, divirjo do entendimento esposado pela Eminente Conselheira 

Substituta, em seu voto TC 6485/2018, que expôs seu fundamento baseado na 

decisão do TC 4003/2013, que se encontra em fase recursal, onde, em nome do 

princípio da segurança jurídica, decidiu-se pela impossibilidade de analisar o artigo 

42 da LRF referente ao exercício de 2012.  

 

Consequentemente, no exercício da obrigação que me é imposta, na condição de 

julgador,. passo a descrever a metodologia utilizada no exercício de 2008, conforme 

posicionamento por mim exarado neste voto quando da apreciação das normas 

estipuladas na metodologia de análise técnica. 

 

III - MÉRITO 

 

Assim, face ao que acima foi exposto, passo a descrever a metodologia utilizada no 

exercício de 2008. 

 

Os conceitos adotados foram os apresentados como instruções preenchimento na 

planilha denominada “AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LC 

101/2000 (LRF)”: 
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<DISPONIBILIDADES EM 31/12/2008> - O resultado desta linha evidenciará o saldo 

contábil existente em 31/12/2008 das contas que compõem o Ativo Disponível 

descontados os valores vinculados às obrigações decorrentes de compromissos 

assumidos a serem custeados com recursos de transferências involuntárias e 

as reservas financeiras do regime próprio de previdência. 

 

 <Ativo disponível> - O resultado desta linha deve evidenciar o total do saldo 

existente em 31/12/2008 na conta contábil "Ativo Disponível". (deve conferir com o 

Balanço Patrimonial ou com Fluxo Contábil de Caixa do mês de dezembro de 2008 - 

"Saldo para o exercício seguinte") 

 

<Disponibilidades não vinculadas> - Nesta linha será evidenciado o saldo contábil 

em 31/12/2008 das contas correntes e aplicações financeiras que não mantém 

vinculação com despesas específicas em fontes de recursos provenientes de 

transferências involuntárias (convênios, programas, projetos, etc.) (A informação 

pode ser extraída do Fluxo de Caixa em 30/04/2008 e 31/12/2008 - Saldo contábil) 

 

<Disponibilidades vinculadas> - Esta linha evidenciará o valor total do saldo 

contábil em 31/12/2008 das contas correntes e aplicações financeiras que mantém 

vinculação com despesas específicas em fontes de recursos provenientes de 

transferências involuntárias. (convênios, programas, projetos, etc.) e o saldo das 

reservas financeiras do regime próprio de previdência. (A informação pode ser 

extraída do Fluxo de Caixa em 30/04/2008 e 31/12/2008 - Saldo contabil) 

 

<ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM 31/12/2008> - Esta linha 

evidenciará o valor total das despesas assumidas no exercício de 2008 que devem 

possuir suficiente disponibilidade de caixa para seu pagamento no exercício 

seguinte. Seu valor é representado pelo total do Passivo Financeiro (exceto pelos 

RPs processados inscritos decorrentes de transferências involuntárias, cujos 

recursos para custeio decorram de covênios, programas ou projetos específicos) 

somado ao cancelamento de liquidações em 2008 e às inclusões de despesas 

processadas em 2008.  

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 548F8-FC9DE-9B449



 PARECER PRÉVIO TC-043/2019  

lm/fbc 

  

<Passivo financeiro> - Nesta linha registrar o valor total do passivo financeiro 

representado pelo somatório dos RPs processados, somado ao serviço da dívida a 

pagar, aos depósitos, aos débitos de tesouraria, às  obrigações por empenhos 

liquidados, aos valores registrados no grupo de credores - entidades e agentes e 

aos valores pendentes a curto prazo. Deve coincidir com o valor demonstrado no 

Balanço Patrimonial de 2008 ou com o saldo da conta "passivo financeiro" do 

Balancete Contábil do mês de dezembro de 2008. 

Observar ainda, se existem contas de natureza financeira demonstradas no grupo 

Passivo Permanente.  

 

<RP não processados (vinculados e não vinculados.)> - Neste campo deve ser 

informado o total dos restos a pagar não processados em 30/04/08 e 31/12/08 que 

consta no Passivo Financeiro.  

 

<RP processados> - Nesta linha registrar o valor total dos restos a pagar 

processados inscritos. (extrair do  Balanço Patrimonial ou do Balancete Contábil 

do mês 12/2008) e do saldo de RP de exercícios anteriores (extrair o saldo 

anterior do Balanço Patrimonial de 2007 e deduzir os pagamentos com base no 

Balancete das despesas extra-orçamentárias em 30/04/08 e 31/12/08). Anexar cópia 

dos balancetes. 

 

<RP processados - vinculados> - Nesta linha registrar o valor total dos restos a 

pagar processados  decorrentes de obrigações assumidas para serem pagas 

exclusivamente com recursos vinculados a transferências involuntárias (convênios, 

programas, projetos, etc.) Extrair informações dos mesmos documentos 

relacionados para RP processados. 

 

<Cancelamento de liquidações em 2008> - Nesta linha registrar o valor total das 

despesas que tiveram suas liquidações canceladas no exercício de 2008. (extrair 

informações da relação de cancelamentos de liquidações - neste caso, juntar cópia 

do relatório, notas de cancelamento de liquidações com respectivas justificativas)  

 

<Inclusões de despesas processadas em 2008> - Nesta linha registrar o valor 

total das despesas que pelo regime de competência deveriam ter sido liquidadas em 
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2008 no entanto não foram reconhecidas na contabilidade. (extrair estas 

informações a partir da análise de processos de despesas tomando-se por base as 

liquidações de restos a pagar realizadas nos primeiros meses do exercicio de 2009 - 

o relatório de liquidações de restos a pagar pode ser uma fonte de pesquisa. 

Outra fonte de pesquisa pode ser o relatório de empenhos no elemento de despesa 

"despesas de exercícios anteriores" realizados em 2009. 

 

<SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM 2008> - O 

resultado desta linha demonstra que há disponibilidade de caixa suficiente para o 

pagamento das obrigações assumidas no exercício. Situação regular face ao artigo 

42 da LRF. 

 

<INSUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM 2008> - O 

resultado desta linha demonstra que não há disponibilidade de caixa suficiente para 

o pagamento das obrigações assumidas no exercício.  

 

<INSUFICIÊNCIA DE CAIXA - OBRIGAÇÕES VINCULADAS> - O resultado desta 

linha demonstra que  houve inscrição de restos a pagar decorrente da 

execução de despesas cuja fonte de recursos provém de transferências 

involuntárias, sem efetiva arrecadação. Neste caso, observar se a despesa liquidada 

possui suporte financeiro no instrumento de convênio firmado. 

 

<INSUFICIÊNCIA DE CAIXA SEM AFETAÇÃO AO ART. 42> - O resultado desta 

linha demonstra que a dívida líquida em 31/12/2008 manteve-se inferior à dívida em 

30/04/2008, demonstrando que nos dois últimos quadrimestres as despesas 

assumidas contaram todas com disponibilidade financeira, estando o Poder em 

situação regular perante o artigo 42 da LRF. 

 

<DÍVIDA LÍQUIDA DE CURTO PRAZO EM 31/12/2008> - O resultado desta linha 

demonstra que a dívida líquida em 31/12/2008 foi maior que a de 30/04/2008, 

restando caracterizado que nos dois últimos quadrimestres as despesas assumidas 

não contaram com suficiente disponibilidade financeira, estando o Poder em 

situação de desrespeito ao artigo 42 da LRF. 
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Dos conceitos apresentados, verifiquei os seguintes pontos relevantes: 

 

Em 2008, assim como em 2012, deu-se a separação da disponibilidade de caixa 

e despesas compromissadas por fonte de recursos; 

 Para a apuração das disponibilidades de caixa, foram incluídas todas as 

contas do passivo financeiro, exceto os restos a pagar não processados, 

sendo que estas, na metodologia de 2012, eram incluídas; 

 A apuração do cumprimento do art. 42 foi aferida sobre as disponibilidades de 

caixa das fontes não vinculadas (recursos próprios) em confronto com as 

despesas compromissadas não vinculadas, exceto os restos a pagar não 

processados; diferente de 2012, que foram confrontadas em todas as fontes 

de recursos separadamente, inclusive sobre os Restos a Pagar Não 

Processados; 

 No que pese a vigência dos Pareceres Consulta 25/2004, 03/2005 e 12/2007, 

que tem, no seu cerne, a necessidade do lastro financeiro quanto à sua 

execução até 31/12 das despesas de carácter continuado, estas foram 

contempladas quando da exclusão dos Restos a Pagar Não Processados, ou 

seja, sua liquidação deve ocorrer dentro do exercício financeiro, 

permanecendo, então, apenas os Restos a Pagar Processados. 

  

A aplicação da metodologia usada em 2008 nestas contas de 2012 leva ao seguinte 

resultado: 
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Vale ressaltar que, para efeito da metodologia de 2008, ao considerar somente os 

Restos a Pagar Processados, contemplou-se os ditames dos Pareceres Consulta 

25/2004, 03/2005 e 12/2007, que impõem a necessidade de existência do lastro 

financeiro em caixa em 31/12 para a execução das despesas de carácter 

continuado. Isso ficou garantido na exclusão dos Restos a Pagar Não Processados. 

 

Vê-se, portanto, que, quando aplicamos a metodologia de 2008 sobre os 

mesmos dados contábeis que subsidiaram a apuração da metodologia de 2012 

(fls. 202 e 203), verifica-se que a insuficiência financeira permanece, no 

DISPONIBILIDADES EM 30/04/2012 935.090,81

1. Ativo disponível 935.090,81

1.1 Disponibilidades não vinculadas 935.090,81

1.2 ( - ) Disponibilidades vinculadas 1.750.203,72

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM 30/04/2012 860.037,30

2. Passivo financeiro 1.974.973,94

2.1 ( - ) RP não processados (vinculados e não vincul.)1.052.208,55

2.2 ( - ) RP processados - vinculados 62.728,09

3 Cancelamentos de liquidações em 2012 0,00

4 Inclusões de despesas processadas em 2012 0,00

SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 75.053,51

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 0,00

DISPONIBILIDADES EM 31/12/2012 2.009.969,20

1. Ativo disponível 7.685.930,58

1.1 Disponibilidades não vinculadas 2.009.969,20

1.2 ( - ) Disponibilidades vinculadas 5.675.961,38

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM 31/12/2012 2.122.600,97

2. Passivo financeiro 4.993.240,15

2.1 ( - ) RP não processados (vinculados e não vincul.)1.052.208,55

2.2 ( - ) RP processados - vinculados 1.919.133,03

3 Cancelamentos de liquidações em 2012 0,00

4 Inclusões de despesas processadas em 2012 100.702,40

SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM 2012 0,00

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM 2012 112.631,77

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA SEM AFETAÇÃO AO ART. 42 0,00

DÍVIDA LÍQUIDA DE CURTO PRAZO EM 31/12/2012 -112.631,77

PRIMEIRO QUADRIMESTRE

SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRES

APURAÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA DE CURTO PRAZO

MUNICÍPIO DE IBATIBA

PODER  EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2012 - (COM BASE NA METODOLOGIA ADOTADA EM 2008)

AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LC 101/2000 (LRF)
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montante de R$ 112.631,77, embora inferior à metodologia de 2012, na qual se 

observa insuficiência de R$ 540.501,19. 

 

É importante salientar que, embora o artigo 42 se refira pontualmente às despesas 

contraídas nos oito meses do último ano de mandato, o inciso XII do artigo 1º do 

Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de responsabilidade do Prefeito que 

“antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem 

vantagens para o erário”.   

 

Proibição semelhante está disposta no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, a saber: 

 

“Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão 

como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o 

disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no 

pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 

realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte 

diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse 

público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, 

devidamente publicada. 

 

Tanto o TCU (Acórdão nº 2360 – Plenário) como esta Corte (Acórdão 1184/2014 – 

Plenário e Acórdão 1215/2017 - Plenário) já se manifestaram sobre este tema. 

 

Nesse passo, destaco que o pagamento das despesas contraídas nos oito meses 

finais do último ano do mandato não poderá ser priorizado, em prejuízo daquelas 

despesas contraídas em período anterior, visto que a quebra da ordem 

cronológica não corresponderia à interpretação literal e sistemática da LRF, a 

qual, textualmente, define, no parágrafo único do artigo 42, que na 

determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e 

despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.  

 

Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas compromissadas a pagar, 

inclusive todas as do próprio exercício e as eventualmente remanescentes de 

exercícios anteriores. 
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De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de obrigações contraídas nos 

últimos dois quadrimestres, deverão ser pagas até o final do ano ou, se for o caso, 

ser pagas no ano seguinte com recursos provisionados no ano anterior. Para 

cumprimento da regra, o limite a ser observado é o de disponibilidade de caixa, 

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do 

exercício. Para que essas despesas possam ser pagas, é preciso pagar 

primeiramente os credores mais antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem 

cronológica das obrigações. 

 

Diante dos dois cenários, pode-se afirmar que ambas as metodologias de apuração 

do art. 42 da LRF demonstram que o gestor, de fato, não se preocupou em manter 

em caixa os lastros financeiros daquelas despesas executadas nos dois últimos 

quadrimestres do exercício de 2012, de forma que a execução destas não 

comprometessem o orçamento do exercício seguinte. 

 

De forma complementar e visando dar mais robustez à análise, entende-se que a 

aplicação da metodologia adotada em 2008 sobre as contas de 2012 extingue 

qualquer suspeita de ausência de critério seguro que justifique a omissão de 

julgamento das contas em tela por parte desta Corte de Contas. 

 

IV – CONCLUSÃO: 

 

Por todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica, Ministério 

Público de Contas, pedindo vênia para divergir do voto da relatora 6485/2018-8, 

Conselheira Substituta Marcia Jaccoud Freitas e do Voto Vista 0026/2019-7, do 

Conselheiro Relator Sergio Manoel Nader Borges, VOTO para que seja adotada a 

deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado 

  

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões 

expostas pelo relator: 

 

1. CONHECER do Recurso de Reconsideração, pois presentes os 
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pressupostos de admissibilidade. 

2. NÃO ACOLHER o sobrestamento dos presentes autos, com fundamento 

esposado no presente voto; 

3. NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o Parecer Prévio TC 

137/2017; 

4. REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, 

posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, nos termos do art. 

62, parágrafo único da LC 621/2012; 

5. ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em julgado. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Conselheiro 

VOTO VISTA 

 

 

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN: 

 

I RELATÓRIO 

Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no voto constante deste 

processo, pedi vista na 8ª Sessão Ordinária do Plenário, em 26 de março de 2019, o 

que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do 

Colegiado. 

Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor 

Lindon Jonhson Arruda Pereira, prefeito do município de Ibatiba no exercício de 

2012, em face do Parecer Prévio TC-137/2017 – Segunda Câmara, proferido nos 

autos TC-3065/2013, nos seguintes termos: 
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1.  PARECER PRÉVIO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM 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. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de 
Ibatiba a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. Lindon 
Jonhson Arruda Pereira , Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos 

termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 
132, inciso III do Regimento Interno. 

1.2. Diante da materialização da hipótese prevista no art. 5º, inciso III, 

§§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000 e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 
281, ambos do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos 
apartados, com reprodução de todas as peças da Prestação de Contas 

objeto do TC 3065/2013. 

1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que 
divulgue amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, 

a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o 
respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

1.4. Dar ciência ao interessado; 

1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.  

2.  Por maioria, nos termos do voto do Relator. Parcialmente vencido o 

conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a 
área técnica e o MPES quanto à fundamentação. 

3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e 
Domingos Augusto Taufner. 

4.2. Conselheiro-substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (em 
substituição). 

 

A admissibilidade recursal foi realizada pelo conselheiro em substituição Marco 

Antonio da Silva por meio da Decisão Monocrática 00979/2018-5, através da qual 

constatou-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento, decidindo pelo 

CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração. 

Na Instrução Técnica de Recurso 00261/2018-1, o Núcleo de Controle Externo de 

Recursos e Consultas – NRC manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos: 
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V - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de 

admissibilidade, opina-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de 
Reconsideração. 

Examinou-se as justificativas apresentadas pelo recorrente, os documentos   
disponíveis nos autos, confrontou-se com as demonstrações contábeis 

encaminhadas na Prestação de Contas Anual 2012 (TC 3065/2013 – 
apenso) resultando na opinião de NÃO PROVIMENTO AO RECURSO. 

 

Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público 

Especial de Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira manifestou-se 

no mesmo sentido do NRC (Parecer do Ministério Público de Contas 5417/2018). 

Tendo os autos integrado a pauta da 44ª Sessão Ordinária do Plenário, em 11 de 

dezembro de 2018, a defesa apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos 

no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas 

246/2018-1 e Memorial 114/2018-9. 

Findo o período de substituição do então conselheiro substituto Marco Antônio da 

Silva, passou-se a relatoria à conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas. Assim, 

a conselheira relatora apresentou voto divergindo da área técnica e do Ministério 

Público de Contas, dando provimento ao recurso de reconsideração, a fim de 

reformar o Parecer Prévio 137/2017 pela aprovação das contas. 

Após, foram concedidas vistas ao conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 

que proferiu voto vista acompanhando a área técnica e o Ministério Público de 

Contas, pela negativa de provimento ao recurso de reconsideração, mantendo 

incólume o Parecer Prévio 137/2017. 

Em seguida, o conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges solicitou vistas dos autos e 

apresentou voto divergindo da área técnica, do Ministério Público de Contas e da 

conselheira relatora, no sentido de recomendar à Câmara Municipal de Ibatiba a 

aprovação com ressalvas das contas. 

Na 6ª sessão ordinária do Plenário, o conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo solicitou 

vistas dos autos, e proferiu voto no sentido de negar provimento ao presente recurso 

de reconsideração. 
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II FUNDAMENTOS 

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, 

portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e 

regimentais. 

Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, 

com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento 

da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal. 

II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO 

A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe no art. 31, §1º, que a 

fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante 

controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, 

na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o 

auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou 

tribunais de contas dos municípios, onde houver.  

O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito 

deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 

membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável 

importância ao parecer prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum de 

dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à 

Constituição, concedendo um elevado status constitucional à emissão de tais 

pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de; BARROS, Laura Correa de. 

Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano 

XXVIII, 2010. Disponível em: < 

http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>). 

Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que não há o julgamento, pelo 

Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes 

haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas por meio da emissão 

do parecer prévio. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal – 

STF analisou a matéria através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 
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e asseverou que o parecer é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: 

Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016, informativo 847): 

O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta 

ajuizada em face de dispositivos da Constituição do Estado de Sergipe que 

dispõem sobre as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. 

Relativamente à expressão contida na parte final do inciso XII do art. 68, 

que permite que as Câmaras Legislativas apreciem as contas anuais 

prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de 

Contas do Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do 

respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa ao art. 31, §2º, da 

Constituição Federal. Asseverou, no ponto, que o parecer prévio a ser 

emitido pela Corte de Contas seria imprescindível, somente deixando 

de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 

Municipal. (g.n.) 

Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal 

do Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é da pessoa física do 

prefeito. (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: 

contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da União. 

Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).  

Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em nome do município. É uma 

obrigação personalíssima que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave 

que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá 

ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.  

Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 

diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao 

julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara 

dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração financeira do 

município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado 

indicar, nos prazos e condições estabelecidos.  

No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de 

detenção de três meses a três anos, e a condenação definitiva acarreta a perda de 

cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função 

pública, eletivo ou de nomeação. 
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Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo 

constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 prescrevem que 

são instrumentos de transparência da gestão fiscal, dentre outros, a ampla 

divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ficarão 

disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 

técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos 

e instituições da sociedade.  

Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma 

relevante estatura ao ato de prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de 

fato seria a prestação anual de Contas de Governo?  

A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e 

o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo 

Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT 

(Ministro relator: Sepúlveda Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e 

publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.  

[...] 

É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e emitir Parecer Prévio 

sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo 

Legislativo – e a do art. 71, II – de julgar as contas dos demais 

administradores e responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário.  II. A diversidade entre as duas 

competências, além de manifesta, é tradicional, sempre restrita a 

competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da 

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer 

Prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às 

contas do Chefe do Governo, que não as presta unicamente como 

chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução 

orçamentária: 

Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ no Recurso Ordinário 

de Mandado de Segurança – ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, 

julgado em 25 de junho de 2002): 

[...] 
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O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do Executivo  é 

diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso 

público. As primeiras demonstram o retrato da situação das finanças da 

unidade federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam o cumprir 

do orçamento, dos planos de governo, dos programas 

governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender 

aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para 

saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos 

Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se 

submetem ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo 

Parlamento (art. 71, 1 cic. 49, IX da CF/88). (g.n.) 

Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por Caldas Furtado quando 

sugere alguns parâmetros para o exame das contas de Governo feitos pelos 

tribunais de contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de 

Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de 

gestão. Revista do Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, 

p.70): 

Tratando-se de exame de contas de Governo o que deve ser focalizado 

não são os atos administrativos vistos isoladamente , mas a conduta do 

administrador no exercício das funções políticas de planejamento, 

organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na 

concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que foram propostas 

pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem 

alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades 

legais em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações 

governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do 

Executivo, que se reflete no resultado da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial. (g.n.) 

Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta unicamente como chefe de um 

dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária. Portanto, 

tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de contas com foco na conduta do 

Chefe do Executivo no exercício das funções políticas de planejamento, 

organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção do 

PPA, da LDO e da LOA.  

Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando editou a Instrução Normativa 

TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução define em seu art. 3º, “c”, 

III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e 

informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 

operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao 

TCEES para avaliação da gestão política do chefe do Poder Executivo  e 
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emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo 

Poder Legislativo.  

O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do orçamento, dos planos de 

Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de 

endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, 

educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos balanços gerais, 

definidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. 

Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 

de outubro de 1989 dispõe que a fiscalização financeira e orçamentária do município 

será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei.  

A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II, que o controle externo, a 

cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir parecer prévio 

sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu 

recebimento.  

O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 determina 

que ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo 

do estado e dos municípios, compete apreciar as contas prestadas anualmente 

pelos prefeitos, com a emissão de parecer prévio no prazo de até vinte e quatro 

meses a contar do seu recebimento.  

A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80, I, II e III, que o parecer 

prévio sobre as contas de Governo poderá ser pela: aprovação das contas; 

aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou 

qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo 

que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal; ou pela 

rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, 

legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial. 
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II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00332/2014-1 

A Prestação de Contas Anual reflete a atuação do chefe do Poder Executivo 

municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção 

e controle das políticas públicas, em respeito aos programas, projetos e atividades 

estabelecidos pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo Legislativo 

municipal, quais sejam: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual; bem como, em respeito às diretrizes e metas fiscais 

estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis.  

As contas consolidadas foram objeto de análise pelo Núcleo de Controle Externo de 

Contabilidade e Economia, com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio 

que subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder 

Legislativo municipal. 

Considerando o resultado da análise do processo sob apreciação, tem-se a 

evidenciar o que segue: 
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II.3 DO MÉRITO RECURSAL 

Preliminarmente, entendo pertinente realçar as inovações trazidas em abril de 2018, 

pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), regulamentada pelo 

Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, em que foram inseridas fortes 

alterações introduzidas pela Lei 13.655, de 25 de abril de 2018, dentre elas a 

inclusão do art. 28, a saber: 

Art. 28.  O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou 

opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.  

Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a responsabilização do agente 

público à prática de ato doloso ou de ato contaminado por erro grosseiro, 

restringindo, com isso, as hipóteses de responsabilização de agentes públicos por 

atuação culposa. 

Muito embora o projeto de lei tenha tentado explicitar o significado da expressão 

“erro grosseiro”, sugerindo sua definição no §1º do art. 28, tal dispositivo foi vetado, 

restando ao aplicador do Direito a tarefa de interpretar este conceito que carrega o 

conteúdo jurídico indeterminado. 

É imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário de erro escusável, sendo, 

portanto, injustificável por ofender conhecimentos ou deveres elementares e, mesmo 

que a lei não tenha dito, advém de uma ação culposa que pode ser decorrente de 

uma atitude imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero equívoco 

justificável. 

Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de Azevedo Marques Neto e 

Rafael Véras de Freitas: 
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[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando o agente público 

incorrer em negligência, imprudência ou imperícia irrecusáveis no exerc ício 

de seu mister (por exemplo, quando expedir um ato administrativo de 

cassação de uma licença, com base numa legislação revogada). Não se 

trata de violar a probidade, por divergência de interpretações com o seu 

controlador, mas de atuar com menoscabo e com desídia para com a 

função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime jurídico para o 

administrador honesto. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2018-

mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-honesto> Acesso em 

25/05/2018) 

Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada ao de culpa grave e, sendo 

assim, revela que a inovação legislativa está em plena harmonia com o 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao avaliar o 

elemento subjetivo do ato culposo de improbidade administrativa, tratado no art. 10, 

da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), firmou o 

mesmo pensamento: 

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE (2016/0189390-1) 

RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA 

AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE ALENCAR 

BARROS 

ADVOGADOS: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807 CHRISTIANA 

LEMOS TURZA FERREIRA E OUTRO(S) - PE025183 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

ARTS. 458, I E II, 459 E 515, CAPUT, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA AFRONTA AO 

ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICA. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. 

[...] 

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera 

indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do 

agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos 

artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, 

nas do art. 10. Precedente: EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Seção, DJe 27/09/2010 (julgado em 8/2/2018) 

  

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 - RS (2011/0241410-6) 

RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA 
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AGRAVANTE: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS 

ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES 

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) - RS045729 

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A OFICIAIS DE JUSTIÇA. 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ELEMENTO SUBJETIVO. 

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE DAS 

PENAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. 

1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar a existência de todos 

os elementos necessários à condenação pela prática de ato de improbidade 

administrativa, inclusive no que diz respeito ao elemento anímico vetor da 

conduta perpetrada pelos agentes condenados. 

2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a 

caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, 

para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 

8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 

(EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 

Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que restou 

devidamente comprovada nos autos. (julgado em 27/2/2018) 

 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 - PB 

(2013/0342513-0) 

RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS 

ADVOGADOS: WALTER DE AGRA JUNIOR E OUTRO(S) - PB008682 

ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - PB013264 

AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS 

AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO 

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS 

AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS 

ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916 

AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA AMBIENTAL 

LTDA 

AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI 
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ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) - PB009313 

AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA 

AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA 

ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M 

INTERES.: UNIÃO 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 

8.429/92. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. 

ACÓRDÃO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, 

CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO E 

DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 

I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática que, por sua vez, 

julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.  

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve 

sentença que, por sua vez, julgara improcedente o pedido, em Ação Civil 

Pública ajuizada pelo agravante, na qual postula, com fundamento nos arts. 

9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos ora agravados pela prát ica 

de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades 

em procedimentos licitatórios, realizados pelo Município de Assunção/PB, 

para execução de obras custeadas com verbas oriundas de convênio 

firmado com o Ministério das Cidades. 

III. Em se tratando de improbidade administrativa, é firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a 

improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento 

subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do 

STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, 

que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas 

descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de 

culpa grave, nas do artigo 10" (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, Documento: 61172580 - EMENTA 

/ ACORDÃO - Site certificado - DJe: 16/11/2017 Página 1 de 2 Superior 

Tribunal de Justiça DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 

1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014. 

(julgado em 7/11/2017) 

Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da culpa grave, vale também 

registrar o que preleciona Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato 

culposo de improbidade administrativa. Vejamos: 

[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres objetivos de cuidado. 

Não tratamos, com efeito, de uma falta de observância qualquer dos 

deveres de uma boa administração, mas de enganos grosseiros, da culpa 

manifesta e graduada em degraus mais elevados, à luz da racionalidade 
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que se espera dos agentes públicos e de padrões objetivos de cuidados. 

(Teoria da Improbidade Administrativa, 3ª ed., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 246-247). 

Nota-se, então, que o art. 28 da LINDB está em consonância com entendimento 

doutrinário e jurisprudencial pátrios. 

Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se identificada uma situação de dolo 

comprovado ou erro grosseiro ou, ainda, culpa grave, – requisitos exigidos pela 

LINDB que sinalizam a alta reprovabilidade e censurabilidade do ato praticado – 

autorizada estará a manutenção de sanções, uma vez que nestes casos, ausentes 

os elementos excludentes da culpabilidade e da ilicitude da conduta analisada, como 

a boa-fé expressada pela interpretação equivocada, embora plausível, dos fatos 

tidos por irregular. 

Na linha de intelecção da LINDB, passo a análise do mérito recursal: 

II.3.1 APLICABILIDADE DA METODOLOGIA ADOTADA EM 2008 ÀS CONTAS 

DE 2012 

É de conhecimento de todos que minha convicção pessoal a respeito do tema 

sempre foi no sentido de que a infringência ao art. 42, LRF configura irregularidade 

grave que deve ensejar a rejeição das contas do Chefe do Executivo. 

Tanto é assim que ao apreciar o processo TC 4003/2013-1, do qual fui relator e voto 

vencido, o Plenário desta Corte percorreu diferentes linhas intelectivas na busca de 

identificar a mais apropriada metodologia de cálculo a ser incidida para verificação 

do cumprimento do citado dispositivo legal. 

Ocorre que, mesmo após a manifestação dos diversos atores que integram esta 

Corte (conselheiros titulares, substitutos, Ministério Público de Contas e área 

técnica), o desfecho alcançado, contudo, resultou na inaplicabilidade do art. 42, da 

LRF aos gestores em fim de mandato no exercício de 2012, por alegada inexistência 

de elementos de convicção para avaliar a ocorrência ou não da irregularidade. 
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Na ocasião, o fundamento nodal do Parecer Prévio 00027/2018-3, proferido em 

apertada maioria que contou inclusive com voto de desempate do conselheiro 

presidente, foi o princípio da segurança jurídica, privilegiado ante a possível 

incerteza a respeito das fórmulas aplicáveis à época. 

A partir daí, esse precedente passou a ser utilizado como paradigma para casos 

similares, tendo seguido nessa mesma linha o voto agora proferido pela conselheira 

relatora neste recurso. 

Aliás, desde o padrão alcançado por esta Corte no processo TC 4003/2013-1, me 

curvei ao entendimento majoritário e o venho aplicando a casos análogos, sempre 

homenageando o princípio da colegialidade em detrimento da minha própria 

convicção pessoal, até hoje vencida e minoritária, priorizando, desse modo, a força 

normativa dos precedentes deste Colegiado. 

Todavia, a reflexão que faço agora leva em consideração a composição deste 

Plenário à época da apreciação do TC 4003/2013-1. Embora inequivocamente 

respaldado no modelo constitucional, o retrato dos quóruns então atingidos 

demonstrava a vicissitude pela qual este Tribunal atravessou durante 12 anos, 

caracterizado pelo revezamento de julgadores efetivos e substitutos. 

Doravante, o contexto é outro e a formatação deste Plenário enfim voltou a encontrar 

a fiel e exata correspondência no texto constitucional, volvendo a se subsumir à 

perfeita arquitetura traçada pelo § 2º do art. 74 da Constituição Estadual, in verbis: 

Art. 74. [...] 

§ 2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos 

obedecendo-se a seguinte proporção: 

I - 03 (três) de escolha do Governador do Estado, com aprovação da 

Assembleia Legislativa, observado a condição de: 

a) 01 (um) de livre indicação, com aprovação da Assembleia 

Legislativa; 

b) 02 (dois) alternadamente dentre Auditores e Membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista 

tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e 

merecimento, e recebidas as indicações o Governador do Estado, 

indicará um que submeterá à aprovação da Assembleia Legislativa; 

II - 04 (quatro) escolhidos pela Assembleia Legislativa. 
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Ademais, a proposição jurídica alcançada pelo conselheiro Rodrigo Coelho do 

Carmo, no sentido de reconhecer que o gestor de 2012 dominava a metodologia 

aplicada por esta Corte em 2008, não apenas elimina qualquer grau de incerteza na 

apuração de eventual descumprimento ao art. 42, da LRF, como também vai ao 

encontro do próprio entendimento formado a partir do julgamento do processo TC 

4003/2013-1, na medida em que revela uma solução convergente, capaz de 

harmonizar, a meu ver, até mesmos os votos contrários já proferidos, assegurando o 

exercício da jurisdição deste Tribunal de Contas sem qualquer desvio à segurança 

jurídica, cerne das deliberações posteriores à apreciação do TC 4003/2013-1.  

Por isso, passo a defender, não a mitigação do princípio da colegialidade, que eu 

mesmo invocava até agora, mas sim a modificação de um precedente que, desde 

meados do ano passado, vem tolhendo este Tribunal de Contas de exercer em 

plenitude sua relevante missão de ser o guardião da LRF. 

Para tanto, recorro aos artigos 926 e 927, § 4º, do Código de Processo Civil, que 

autorizam os Tribunais a modificarem seus precedentes, orientando-os a firmarem 

uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, apoiada nos preceitos da segurança 

jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, o que certamente será a marca 

dos anos vindouros. Vejamos: 

Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-

la estável, íntegra e coerente. 

Art. 927. [...] 

§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência 

pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos 

observará a necessidade de fundamentação adequada e 

específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da 

proteção da confiança e da isonomia. 

Nesse sentido, vale destacar da Exposição de Motivos de Juristas do Código de 

Processo Civil os seguintes trechos: 

Haver, indefinidamente, posicionamentos diferentes e incompatíveis, 

nos Tribunais, a respeito da mesma norma jurídica leva a que 

jurisdicionados, que estejam em situações idênticas tenham de 

submeter-se a regras de conduta diferentes.  

(...) 
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Esse fenômeno fragmenta o sistema e gera intranquilidade.  

(...) 

A tendência, portanto, é criar estímulos para que a jurisprudência se 

uniformize, à luz do que venha a decidir tribunais superiores. Essa é a 

função e a razão de ser dos tribunais superiores: proferir decisões que 
moldem o ordenamento jurídico. 

 

Tais exigências, obviamente, estendem-se aos tribunais de contas, que devem 

atuar para que suas decisões promovam estabilidade e previsibilidade, onde os 

princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança são pilares do Estado 

de Direito. Segundo José Joaquim Gomes Canotilho “o homem necessita de 

segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a 

sua vida”.  

Pelo exposto, acompanho a tese defendida no voto vista proferido pelo 

conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo para definir que a metodologia 

adotada por este Tribunal em 2008 deve ser aplicada às contas de 2012. 

II.3.2 DESCUMPRIMENTO DO ART. 42, DA LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL 

Feita a necessária contextualização em torno do parecer prévio, é importante 

registrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal consolidou-se como um dos marcos 

regulatórios mais austeros do mundo. Com quase duas décadas de vida, conseguiu 

mudar radicalmente a bagunçada tradição fiscal brasileira. Historicamente, é uma 

revolução nas finanças públicas e, procedimentalmente, um rígido código de 

conduta para os administradores públicos.  

A quase totalidade de suas normas relaciona-se à viabilização do equilíbrio 

orçamentário intertemporal, à prevenção de déficits e ao controle da dívida pública, 

objetivos amplamente contemplados em seu art. 1º, §1º: 

“Art. 1º [...] 

§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes 

de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 

metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 

condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
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pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 

garantia e inscrição em Restos a Pagar.” Grifei 

Nesse contexto, ganha relevo o art. 42, parágrafo único da mesma norma: 

 

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos 

últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de 

despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 

que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final 

do exercício.” Grifei 

De início, percebe-se que o dispositivo sob análise, em harmonia com a concepção 

lógica da LRF, busca impedir o déficit fiscal na sua origem, ou seja, no momento em 

que está sendo gerada a obrigação que não poderá ser paga até o final do mandato.  

Relativamente ao aspecto temporal, maiores dúvidas não há. A regra é peremptória 

para alcançar o final de mandato, especificamente, os seus oito últimos meses.  

Como se não bastasse o conjunto de normas rígidas dispostas na LRF para 

combater o déficit público, o legislador foi além. Em discussão contemporânea, o 

Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.028/2000 e desse modo, o Código Penal 

passou a contar com remédios amargos contra o administrador público que agredir 

as questões centrais da Lei Complementar nº 101/2000, a saber: 

(...) 

CAPÍTULO IV 

 DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS 

(...) 

 Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois 

últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja 

despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste 

parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida 

suficiente de disponibilidade de caixa:   

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
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(...) 

É importante salientar que, embora o artigo 42 se refira pontualmente às despesas 

contraídas nos oito meses do último ano de mandato, o inciso XII, do artigo 1º, 

Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de responsabilidade do Prefeito que 

“antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem 

vantagens para o erário”.  Proibição semelhante está disposta no artigo 5º da Lei nº 

8.666/93, a saber: 

“Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão 

como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o 

disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, 

no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, 

locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para 

cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das 

datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes 

razões de interesse público e mediante prévia justificativa da 

autoridade competente, devidamente publicada.” [destaquei] 

Nesse passo, destaco: o pagamento das despesas contraídas nos oito meses finais, 

do último ano do mandato não poderá ser priorizado em prejuízo daquelas despesas 

contraídas em período anterior, visto que a quebra da ordem cronológica não 

corresponderia à interpretação literal da LRF a qual, textualmente, define no 

parágrafo único do artigo 42 que na determinação da disponibilidade de caixa serão 

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do 

exercício.  

Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas compromissadas a pagar, 

inclusive todas as do próprio exercício e as eventualmente remanescentes de 

exercícios anteriores. 

Feitas essas considerações, acompanho o entendimento desta corte quanto aos 

conceitos insertos no art. 42 e seu parágrafo único, in verbis: 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos 
dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que 

não possa ser cumprida integralmente dentro dele , ou que tenha parcelas 

a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para este efeito. 
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Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final 

do exercício. (grifo nosso) 

Em quanto “contrair obrigação de despesa” refere-se ao momento da celebração do 

contrato administrativo ou instrumento congênere, os “encargos e despesas 

compromissadas a pagar” tratam de todas as despesas do exercício. 

Ambos os conceitos estão disciplinados nas LDOs da União, conforme estabelecido 

na LDO, Lei 13.408/2016, art. 147 e parágrafo único: 

Art. 147. Para efeito do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do 
contrato administrativo ou instrumento congênere. (grifo nosso) 

Parágrafo Único. No caso de despesas relativas à prestação de serviços já 

existentes e destinados à manutenção da administração pública federal, 

consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos 

pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro, observado o 

cronograma pactuado. (grifei) 

Assim, conforme muito bem expressa FIGUEIREDO (2006), “contrair obrigação de 

despesa constitui-se em qualquer ato ou fato que imponha à administração a 

obrigatoriedade de realizar despesa”, e que deve possuir integral lastro financeiro, in 

verbis: 

 

Percebemos que a obrigação de despesa deve possuir lastro financeiro que a 

suporte integralmente. A regra não estabelece a obrigatoriedade de 

disponibilidade financeira apenas para parcelas a serem liquidadas no 

exercício (não se trata de obrigação de pagamento), e sim para suportar a 

obrigação de despesa (regra geral, o contrato firmado) integralmente. 

 

II.3.3 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA 

PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO CONCRETO - 

PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA 

No cenário dos autos, em que se discute uma indisponibilidade de caixa em final de 

mandato da ordem de R$ 7.925,00, é essencial debater princípios como os da 

proporcionalidade e da razoabilidade que não são temas novos.  
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Muito pelo contrário, tais preceitos já eram abordados pela filosofia na antiguidade. 

Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a 

justiça, definiu que o justo é uma espécie de termo proporcional:  

Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto é o que viola a 

proporção. Desse modo, um dos termos torna-se grande demais e o outro 
demasiado pequeno, como realmente acontece na prática; porque o homem 
que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem 

demasiado pouco do que é bom. [g.n.] 

(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José 
Américo Motta Pessanha.  4. ed.  São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 103) 

O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se sobre o mesmo assunto que, 

para o doutrinador Uadi Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos 

cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza abarca diversos quadrantes 

da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:  

O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o 
vetor por meio do qual o intérprete busca a adequação, a racionalidade, a 

idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato 
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de 
poder. 

Os americanos o qualificativo razoabilidade; os alemães, proporcionalidade; 
os europeus, proibição de excesso. Todos esses termos são apropriados, 
pois computam ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o 

que interessa. 

(Curso de Direito Constitucional. 9. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
691.) 

A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de 1988, consagrou princípios 

explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV 

da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da razoabilidade e da 

proporcionalidade:  

TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUA IS E COLETIVOS. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
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LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; [g.n.] 

Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também 

cuidou de direcionar a atuação dos órgãos da Administração pública segundo os 

mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira expressa:  

Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos 
Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, 
interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]:  

Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade 

de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, quando afirma que 

“um princípio ou postulado intimamente conectado ao devido processo legal 

substancial é o da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e dos 

administrativos, que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para 

Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são 

princípios complementares e indissociáveis. E mais: 

A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do devido processo legal 

na ordem constitucional, eis que, com efeito, ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV). 

[...] 

Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do modo mais 
amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição 
a direitos políticos não é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do 

gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos públicos, ou a 
cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe 
alguém de contratar com a Administração Pública, ou dela receber 

benefícios fiscais ou creditícios, subvenções por determinado período, 
atinge sua liberdade de contratar e de participar da vida negocial (g.n.).  

(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed.  São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 181) 

Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 tratou de ditar as 

diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive 

quando sua atuação se der no âmbito administrativo processual: 

Art. 2
o
 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios 

da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade , 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de : 
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I - atuação conforme a lei e o Direito; 

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial 
de poderes ou competências, salvo autorização em lei;  

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção 

pessoal de agentes ou autoridades; 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de 

sigilo previstas na Constituição; 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público; 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem 
a decisão; 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos 
dos administrados; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de 

certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;  

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações 
finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de 

que possam resultar sanções e nas situações de litígio;  

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 
previstas em lei; 

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da 
atuação dos interessados; 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 

atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de 
nova interpretação. [g.n.] 

Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, 

merecendo, então, a mesma intensidade a privação de bens, na medida em que um 

processo administrativo que visa aplicar multa ou impor ressarcimento pode atingir 

os bens do indivíduo. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodificam outra questão 

relevante para os direitos e garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não 

estabelecer seguro critério e devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, 

arrisca-se tolher outro legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, que é a básica garantia individual expressamente assentada no inciso XIII, 

do art. 5º da Constituição Federal. Por isso: 
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É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração) 

verificar a natureza da conduta praticada e o seu grau de reprovabilidade à 
luz dos princípios que informam a atuação daqueles que se relacionam com 
a Administração Pública ou que manejam recursos públicos.  

(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador.  Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em 
www.direitodoestado.com.br. Nº 28, novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 

7,9) 

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de Contas publicado pela 

ATRICON – Associação e Membros de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto 

Rui Barbosa define o princípio da proporcionalidade da seguinte forma: 

“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua 
primeira aparição na Ciência Jurídica . Ainda na primeira metade do 

século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa 
ordem da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do 
Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não 

desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura 
de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública 
não poderia utilizar um canhão para abater um pequeno alvo . De lá 

para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e 
a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns parâmetros 
para que, no caso concreto, fosse possível avaliar a eventual 

desproporcionalidade de certos atos administrativos.  

Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três 
subprincípios de cuja confluência depende a aprovação no teste da 
proporcionalidade: 

1. Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige 

relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins colimados 

pela lei ou ato administrativo. 

2. Subprincípio da Necessidade : Aqui o objetivo pode ser traduzido 

por uma sábia máxima popular: “dos males, o menor!”. O que esse 

subprincípio investiga não é tanto a necessidade dos fins, porém e 

sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo 

Poder Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar 

em favor daquela que afetar o menos possível os interesses e as 

liberdades em jogo. 

3. Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito: A cláusula 

da proporcionalidade stricto sensu decorre do reconhecimento de que 

os meios podem ser idôneos para atingir o fim, contudo, ainda assim, 

desproporcionais em relação ao custo-benefício.” 

A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central 

do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para atingir o fim. 

Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui -se que 
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a adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na apreciação dos 

pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas sobre as contas que os 

prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por decorrência da ordem 

constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito. 

O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que a fiscalização do município 

será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos 

sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei e que o 

controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de 

contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos 

municípios, onde houver. 

O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito 

deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 

membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável 

importância ao parecer prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum de 

dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à 

Constituição, concedendo um elevado status constitucional à emissão de tais 

pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada 

e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais (Belo Horizonte: v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).  

A regra constitucional é cristalina ao determinar que não há o julgamento, pelo 

Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes 

haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas por meio da emissão 

do parecer prévio. 

O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o cumprir do orçamento, dos 

planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis 

de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para 

saúde, educação e despesas com pessoal. 

Na apreciação das contas de governo, como se percebe, temas muito variados e de 

pesos diferentes no âmbito das finanças públicas são avaliados pelos tribunais de 

contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua “aprovação”, “aprovação com 

ressalvas” ou “rejeição”.  
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As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na esfera jurídica de quem as 

prestou, podendo servir de base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura 

pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque de assuntos ligados à 

administração pública municipal é avaliado na emissão dos pareceres prévios das 

contas prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a aplicação dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado) estabelece que na fiscalização e no julgamento de 

contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a 

economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a 

proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como 

da aplicação de subvenção e da renúncia de receitas. 

O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II, a emissão do parecer prévio 

pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade 

ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo 

que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de 

Contas. 

A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso concreto, em que se aprecia a 

indisponibilidade de caixa em final de mandato da ordem de R$ 7.925,00, pois 

somente uma análise ponderada do conjunto das informações acima analisadas, 

permitirá que este Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa. 

Sendo assim, da análise detida dos autos, pude verificar que a insuficiência 

financeira em questão além de não ter causado dano ao erário, tem baixa 

materialidade, razão pela qual deve se dar ênfase à gestão fiscal do Município sob a 

ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Em se tratando de contas de governo, a análise desta Corte deve estar voltada para 

a conduta do Chefe do Executivo na condução da gestão fiscal do Ente, vista de 

maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição de José de Ribamar Caldas 

Furtado: 
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Tratando-se de exame de contas de governo o que deve ser focalizado não 

são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do 
administrador no exercício das funções políticas de planejamento, 
organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na 

concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que foram propostas 
pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem 
alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais 

em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações 
governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do 
Executivo, que se reflete no resultado da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial.  

(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 609).  

Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição de sanção ou de 

consequências jurídicas prejudiciais ao gestor depende da observância aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como independe da 

identificação da tipicidade formal, devendo superá-la, pois a reação deve se dar em 

face da ofensa ao bem jurídico tutelado, no caso o equilíbrio intertemporal das 

contas públicas, que inegavelmente não foi afetada no caso concreto. 

Nesse contexto, cumpre observar o princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do subprincípio da insignificância, de 

maior utilização no ramo do Direito Penal, mas também aplicável a outras esferas 

jurídicas, notadamente na defesa de direitos fundamentais da pessoa humana. 

Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do caso concreto quando é 

dever do aplicador do Direito ponderar as circunstâncias em torno do fato, a 

natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades que 

circundam a realidade sob exame, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de 

oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício do processo 

punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo 

Sancionador (op. cit. p. 201 e 203). 

O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de qualquer consequência 

jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente 

violada, limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração, sendo este 

apenas o primeiro passo, exigindo-se do órgão judicante, ir além: 

Lembre-se que a tipificação formal é apenas um primeiro passo no 
enquadramento da conduta do agente, fruto, via de regra, de uma leitura 

preliminar do texto legal, na perspectiva de incidência da norma. 
Necessário, ainda, verificar a adequação material de sua conduta à norma 
proibitiva, o que pressupõe valorações mais profundas, exame de 
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particularidades comportamentais, circunstâncias concretas, causas e 

motivações específicas e relevantes do agir humano, fatores sociais 
complexos e influentes no resultado, enfim, um conjunto interminável de 
circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie de estágio 

preliminar no raciocínio jurídico da decisão, não o estágio definitivo.  

[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, 
sem levar em linha de conta fatores complexos e múltiplos que podem 

aparecer nos casos concretos. Descreve-se a conduta proibida com suporte 
em um juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, 
levando em conta padrões de conduta abstratos. Sem embargo, a 

ocorrência efetiva da conduta no mundo real torna imperioso o exame das 
particularidades do caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma 
real conduta que não ofenda, de fato, o bem juridicamente protegido.  

(op. cit. p. 205)   

Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis abstratas, interpretando-as 

em conformidade com a ordem constitucional” (idem, p. 206-207): 

Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainda que 

implique um mergulho em universo bastante indeterminado de 

conceitos e até de valores, não pode traduzir arbítrio judicial ou 

administrativo. [...] 

Portanto, ancorado nesses princípios, reconhecidos em fartos precedentes desta 

Corte de Contas (Parecer Prévio 81/2014, TC 4482/2008; Acórdão 825/2017, TC 

4288/2015; Acórdão 308/2015, TC 2998/2013; Acórdão 64/2015, TC 1972/2006; 

Acórdão 172/2015, TC 3445/2013; Acórdão 186/2014, TC 1937/2012), voto por 

que seja dado provimento ao presente recurso de reconsideração, 

reformando-se o Parecer Prévio 00137/2017-1, proferido pela Segunda Câmara. 

II.4 QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL 

No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 

4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício, os resultados gerais da 

Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço 

Financeiro, Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais. 

A contabilidade pública no Brasil vem passando por significativas transformações, 

que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina fiscal, tendo como marcos 

históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no 4.320/64; (ii) da LRF e da Lei 

de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das 

práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às normas internacionais de 

contabilidade; e (iv) a edição da Lei da Transparência. 
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No tocante ao controle externo, embora a Constituição Federal de 1988 tenha 

destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a 

apreciação das contas prestadas anualmente pelos chefes do Executivo mediante 

parecer prévio, foi a partir da LRF que ele ganhou contornos operacionais para 

garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão fiscal, cujas disposições 

criam obrigações por meio de instrumentos como o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos 

de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de 

Gestão Fiscal constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras 

importantes iniciativas foram o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 

MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP elaborados pela 

STN.  

A LRF disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal. Com objetivo de promover o equilíbrio 

intertemporal das contas públicas, instituiu condições e limites para despesas 

obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal, despesas com 

seguridade social, dívida pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar e 

preservação do patrimônio público. 

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se extrair os seguintes 

dados: 

Tabela1 – Resultado Governamental 

Dispositivo Legal Item RT R$ Limite Executado

Resultado Orçamentário Art. 102 e Anexo XII da 4.320/1964 1.2 1.146.854,19

Resultado Financeiro Art. 103 e Anexo XIII da 4.320/1964 -

Resultado Patrimonial Art. 105 e Anexo XIV da 4.320/1964 1.4 6.067.714,63

Superávit Financeiro p abertura de Créditos Orçamentários Art. 43, §2º da 4.320/1964 1.4 2.362.575,97

Receita Corrente Líquida (RCL) Art. 2, IV, "c" da LRF 2.1.1 40.433.725,63

           Despesa Poder Executivo Art. 20, III, "b" da LRF 2.1.2 20.828.154,53 máx. 54% 51,51%

           Despesa Consolidada (Exec/Legis) Art. 19, III da LRF 2.1.3 21.671.270,68 máx. 60% 53,60%

           Dívida Consolidada Líquida Art. 3, II da Res. 40/2001 - 0,00 máx 120% 0,00%

           Contratação de Operação de Crédito Art. 7, I da Res. 43/2001 - 0,00 máx. 16% 0,00%

           Contratação por Antecipação de Receita Orçamentária Art. 10 da Res. 43/2001 - 0,00 máx. 7% 0,00%

           Garantias concedidas Art. 9 da Res. 43/2001 - 0,00 máx. 22% 0,00%

Receita Bruta de Impostos 22.244.777,58

           Manutenção do Ensino Art. 212, caput, da CF/88 2.2.2 6.137.027,65 min. 25% 27,59%

Receita Cota parte FUNDEB 10.582.477,38

           Remuneração Magistério Art. 60, XII do ADCT da CF/88 - 6.389.280,42 min. 60% 60,38%

Receitas Impostos e Transferências 22.244.777,58

           Despesas com Saúde Art. 77, III do ADCT da CF/88 2.3 8.788.644,55 min. 15% 39,58%

Receita Tributária e Transferências do Exercício Anterior 1.577.519,27

           Repasse duodécimo ao legislativo Art. 29-A da CF/88 - 1.165.519,27 máx. 7% 7,00%  

 

Os dados acima demonstram que o município obteve superávit financeiro de R$ 
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2.362.575,97, que poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais, 

conforme artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/1964. 

Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu os limites constitucionais e legais, 

pois não ultrapassou os limites de despesas com pessoal, não realizou operações 

de crédito e antecipação de receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo 

com ensino, Fundeb, saúde e passou o duodécimo ao legislativo dentro do máximo 

permitido.  

Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de 

Ibatiba, sob a responsabilidade do senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, Prefeito 

Municipal, referente ao exercício de 2012, atendeu em sua plenitude os aspectos 

constitucionais, legais e os pilares da LRF. 

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 

29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divirjo do 

entendimento técnico e ministerial, acompanho a tese defendida pelo conselheiro 

Rodrigo Coelho do Carmo quanto à aplicabilidade da metodologia adotada em 2008 

às contas de 2012 e, quanto ao caso concreto, VOTO no sentido de que o Plenário 

aprove a seguinte proposta de deliberação: 

 

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, em: 

III.1 CONHECER o recurso de reconsideração para, no mérito, reformar o 

Parecer Prévio 00137/2017-1, dando-lhe PROVIMENTO; 

III.2 Emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Ibatiba a 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de responsabilidade do senhor 

Lindon Jonhson Arruda Pereira, prefeito municipal no exercício de 2012, nos 

termos do art. 80, II, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei 

Orgânica do TCEES) c/c art. 132, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 

(Regimento Interno); 
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III.3 DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue 

amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de 

contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na 

forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

III.4 Dar CIÊNCIA às partes, aos interessados e ao MPC, na forma regimental; 

e 

III.5 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos. 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Conselheiro 

 

 
VOTO COMPLEMENTAR 

 

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:  

 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Lindon Johnson 

Arruda Pereira, Prefeito Municipal de Ibatiba no exercício de 2012, em face do 

Parecer Prévio n.º 00137/2017-1 – Segunda Câmara, prolatado nos autos do 

Processo TC 3065/2013, por meio do qual esta Corte de Contas recomendou ao 

Legislativo Municipal a rejeição das contas do recorrente, em razão de ter sido 

evidenciado o descumprimento ao previsto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem 

disponibilidade de caixa para pagamento). 

 

Conforme constou do Parecer Prévio recorrido, foram evidenciados R$ 7.925,00 

(sete mil, novecentos e vinte e cinco reais) em despesas – que seriam atinentes ao 

pagamento de diárias – sem que houvesse disponibilidade financeira para o seu 

adimplemento. 

 

Em sua peça recursal, suscita o gestor que os mencionados gastos configurariam 

despesas essenciais, já que pertinentes ao custeio de diárias de motoristas da 

Secretaria de Saúde, responsáveis pelo transporte de pacientes do Município de 

Ibatiba para a realização de consultas, exames, internações, cirurgias, entre outros, 

em localidades diversas, tais quais Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de 

Itapemirim e outros Municípios da Grande Vitória. 
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Assim sendo, não se enquadrariam nas despesas a serem observadas pela regra do 

artigo 42 da LRF, razão pela qual requereu a reforma do Parecer Prévio n.º 

00137/2017-1, para recomendar a aprovação das contas do gestor ou, 

subsidiariamente, a sua aprovação com ressalvas. 

 

Encaminhados os autos ao corpo técnico, o Núcleo de Controle Externo de 

Recursos e Consultas – NRC, por meio da Instrução Técnica de Recurso n.º 

00216/2018-1, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, 

por considerar que o recorrente não colacionou aos autos provas que ilustrem a sua 

tese a respeito das diárias. 

 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º 05417/2018-1, de lavra 

do Procurador Luciano Vieira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo 

conhecimento e não provimento do recurso. 

 

Na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 11/12/2018, o recorrente 

apresentou defesa oral, representado por seu advogado, Dr. Altamiro Thadeu 

Frontino Sobreiro, conforme Notas Taquigráficas juntadas às fls. 55/57 e 

documentos juntados por meio do Protocolo TC 18217/2016 (fls. 59/234). 

 

Na sessão seguinte, proferi meu voto – Voto do Relator n.º 06485/2018-8 –, por 

meio do qual, em respeito ao princípio da colegialidade, invocando precedente da 

Corte – Parecer Prévio n.º 00027/2018-3, prolatado nos autos do Processo TC 

4003/2013 –, me manifestei pelo conhecimento e provimento do recurso, para 

reformar o Parecer Prévio n.º 00137/2017-1, recomendando a aprovação das 

contas do gestor. 

 

Prosseguiu o julgamento destes autos, com manifestação do Voto Vista n.º 

00006/2019-1, no qual o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo 

apresentou divergência, opinando pelo conhecimento e negativa de provimento, 

mantendo incólume o Parecer Prévio recorrido. 

 

No Voto Vista n.º 00026/2019-7, o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges 

manifestou-se no sentido de acompanhar a conclusão originariamente exposta por 

esta relatora, sugerindo apenas que o parecer prévio recomende a aprovação com 

ressalvas das contas do gestor, em observância a casos análogos já apreciados 

pelo Tribunal. 

 

O Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, por sua vez, no Voto Vista n.º 

00048/2019-3, arguiu que a razão pela qual se deixou de analisar a irregularidade 

prevista no artigo 42 da LRF, no processo paradigma, pode ser afastada, caso o 

Tribunal utilize, como base para aferição da mesma, os parâmetros utilizados nas 

contas pertinentes ao exercício de 2008. 
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O Conselheiro propõe a utilização do mencionado parâmetro e, assim sendo, 

evidencia insuficiência financeira de R$ 112.631,77 (cento e onze mil, seiscentos e 

trinta e um reais e setenta e sete centavos), razão pela qual se manifesta pelo 

conhecimento e não provimento do recurso. 

 

Por fim, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no Voto Vista n.º 

00057/2019-2, acompanhou o Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, no que diz 

respeito à aplicação dos parâmetros de análise do exercício de 2008 ao exercício de 

2012. 

 

No entanto, neste caso concreto, entende que a sua observância implicaria em 

reformatio in pejus, já que se trata de recurso interposto pelo gestor responsabilizado 

e a insuficiência financeira evidenciada no Parecer Prévio recorrido foi de apenas R$ 

7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e cinco reais), razão pela qual deixa de aplicá-

la. 

 

Observa, ainda, que o valor da insuficiência representa baixa materialidade e, em 

observância aos princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade, 

propõe o conhecimento e provimento ao recurso, para reformar o Parecer Prévio 

recorrido, recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalvas das 

contas do gestor. 

 

É o relatório. Passo a fundamentar. 

 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

 

Os pressupostos recursais foram analisados por meio da Decisão Monocrática 

0979/2018-5, de 26 de junho de 2018 (fls. 24/25), de lavra do Conselheiro Relator 

em substituição, Marco Antônio da Silva, o qual se manifestou pelo 

CONHECIMENTO do presente Recurso.  

 

Considerando que os pressupostos de admissibilidade já foram objeto de análise e 

conhecimento do recurso na decisão proferida pelo Relator, passo à análise de 

mérito do presente Recurso de Reconsideração. 

 

DO MÉRITO 

 

Primeiramente, entendo como importante pontuar que, nos autos do Processo TC 

4003/2013 (Prestação de Contas Anual de Prefeito de Vila Velha, referente ao 

exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga), o 

Plenário desta Corte, por maioria, nos termos do Voto Vogal n.º 00030/2018-5, 

proferido pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, deliberou por excluir da 

análise, nas contas referentes ao exercício de 2012, a irregularidade pertinente às 

obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato, 
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sem disponibilidade financeira para o seu pagamento, em decorrência das (aspas 

para o voto de Borges) “alterações interpretativas promovidas e da falta de 

informações necessárias para a sua aferição, considerando, ainda, a Decisão 

Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte de Conta, que sugere a inviabilidade 

de reabertura da instrução processual dos autos”. 

 

Rememoro que, na ocasião, não participei da composição do quórum de julgamento, 

já que quem substituía o então Conselheiro Valci Ferreira era o Conselheiro 

Substituto Marco Antônio da Silva. 

 

Como a decisão desta Corte, proferida nos autos do suscitado Processo TC 

4003/2013, passou a ser adotada como paradigma para os demais casos de contas 

referentes ao exercício de 2012, em especial no que tange à infringência ao artigo 

42 da LRF, em respeito ao princípio da colegialidade, ao assumir a substituição do 

Conselheiro Valci Ferreira no segundo semestre de 2018, pautei os julgamentos que 

conduzi observando o precedente e propondo a apreciação da irregularidade no 

mesmo sentido. 

 

Destaco, no entanto, que, em momento algum, manifestei o meu entendimento 

sobre a matéria, tendo apenas conduzido os julgamentos de casos correlatos em 

observância ao paradigma, até pelo fato de não haver provocação nesse sentido no 

âmbito deste colegiado. 

 

Parece evidente, no entanto, que o Plenário desta Corte, nestes autos e no 

Processo TC 2958/2018, inicia uma rediscussão da tese que fora apreciada nos 

autos do Processo TC 4003/2013, razão pela qual fico à vontade para expor meus 

argumentos acerca da análise, por este Tribunal, da irregularidade prevista no artigo 

42 da LRF. 

 

Entendo não haver qualquer impedimento legal ou processual, que justifique o 

afastamento da apreciação, por parte deste Tribunal, da irregularidade prevista no 

artigo 42 da LRF das contas referentes ao exercício de 2012, como foi feito no 

processo, até o momento, paradigmático. 

 

Em princípio, entendo por pertinente tecer algumas considerações acerca da 

proposta do Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, que defende a utilização dos 

parâmetros de análise aplicados no exercício de 2008 aos processos de contes 

pertinentes ao exercício de 2012. 

 

Prima facie, não vejo impedimento para a sua adoção nos processos de contas que 

porventura ainda não tenham sido originariamente analisados ou nos casos em que 

o recurso tenha sido interposto pelo Ministério Público de Contas. 
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Em contrapartida, nos casos em que o recurso tenha sido manejado pelo gestor 

responsável, entendo que a Corte, na análise do mesmo, tenha que permanecer 

adstrita às razões recursais, aos princípios que devem nortear o julgamento e ao 

Acórdão ou Parecer Prévio recorrido, sob pena de violação ao contraditório e ampla 

defesa do recorrente. 

 

No caso concreto em análise, por exemplo, caso a Corte de Contas observe a 

metodologia de 2008, evidenciaria uma insuficiência financeira de R$ 112.631,77 

(cento e onze mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos). 

 

Utilizar tal parâmetro no julgamento do recurso, quando o recorrente interpôs o 

mesmo e conduziu a sua defesa tendo que justificar apenas uma insuficiência de R$ 

7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e cinco reais), causa evidente prejuízo à 

parte. 

 

Destaco, inclusive, que, em sua defesa oral, o gestor colacionou aos autos vasta 

documentação, que atestaria a característica de “essencialidade” dos R$ 7.925,00 

(sete mil, novecentos e vinte e cinco reais), o que, nos termos do Parecer Prévio 

recorrido, faria com que a despesa não fosse considerada para o fim da análise à 

infringência ao artigo 42 da LRF. 

 

Na ocasião, não houve manifestação por parte do recorrente acerca dos valores 

evidenciados com base na metodologia proposta pelo Conselheiro Rodrigo Coelho 

do Carmo, já que, em momento algum, a mesma foi efetivamente debatida nos 

autos, até a apresentação do seu Voto Vista. 

 

Adotar metodologia diversa daquela proposta no Acórdão ou Parecer Prévio 

recorrido, nos casos em que o recurso tenha sido interposto pelo gestor 

responsabilizado, em linhas gerais, impõe ao mesmo reformatio in pejus, ou seja, 

situação mais prejudicial que aquela evidenciada na decisão recorrida, o que é 

vedado pelo regramento pátrio. 

 

Destaco que esta Corte já reconheceu a aplicação do princípio da non reformatio in 

pejus em processos aqui em trâmite. Vejamos: 

 
[Finanças públicas. Despesa com pessoal. Acréscimo. Fim de mandato. Princípio da 

non reformativo in pejus] 

 

ACÓRDÃO TC-981/2017 – PLENÁRIO 

 

Cuida-se de Pedido de Reexame interposto pelo Senhor (...), Presidente Municipal de 

Cariacica, em face do ACÓRDÃO TC-1576/15, que considerou parcialmente 

procedente os atos analisados em sede da Representação apresentada pela 

empresa Construtora Arpa e Serviços Ltda., condenando o recorrente com multa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como o Senhor (...).  
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 (...) Em síntese, o recorrente questiona a tipificação dos atos, descritos pela equipe 

técnica, como de grave infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, aplicada sob a fundamentação do 

art. 135, II da Lei Complementar nº 621/20122 e art. 389, II da Resolução TC nº 

261/20133 . Alega ainda, que a tipificação dada por esta Casa foi incorreta, pois a lei 

municipal promulgada pela Câmara seria constitucional. Nessa linha, arguiu o 

recorrente: 

 

“Assim, data vênia, não foi o ato concretizado, razão pela qual não poderemos 

considerar, assim, grave infração a norma contábil. A Lei nº 101/2000 fala, 

expressamente, em ato que provoque o aumento de despesa com pessoal. Em 

outras palavras, a lei veda o ato em concreto e não o ato em abstrato. Portanto, como 

a Lei Municipal promulgada tem efeitos limitados, depende de norma infra legal para 

a produção de seus efeitos, não poderia o recorrente, na condição de Presidente da 

Câmara, e não de ordenador de despesa, ser acusado de ter praticado ato em 

concreto, que aumentaria, em tese, despesas com pessoal.” 

 

 De outra banda, fundamenta a Secex Recursos: 

 

 “Um primeiro ponto a ser ressaltado é que o item 3 do Acórdão recorrido alcança as 

três irregularidades mantidas na decisão. Ou seja, as três irregularidades foram 

consideradas, por esta Corte de Contas, como “prática de ato com grave infração à 

norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial”. 

 

O recorrente, ao apresentar suas razões recursais admite a segunda e a terceira 

irregularidades: ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro/ ausência 

de declaração do ordenador sobre a adequação orçamentária da despesa e 

nomeação de AGPs sem o quantitativo de cargos previsto por lei. Sua linha 

argumentativa aduz, equivocadamente, que tais condutas poderiam ser sanadas caso 

houvesse nova lei abordando a estimativa de impacto orçamentário e apontando o 

quantitativo de cargos de AGPs. Impende destacar que as duas irregularidades 

caminham juntas, pois sem o quantitativo de cargos não há como fazer a estimativa 

do impacto orçamentário. Ademais, este deve ser anterior à aprovação da lei, até 

porque a aprovação deve, obrigatoriamente, levar em consideração a referida 

estimativa de impacto. Ou seja, a justificativa do gestor fere a lógica, sendo 

impossível de ser acatada. Não se poderia aceitar depois, algo que obrigatoriamente 

deveria ser considerado antes da aprovação da lei. 

 

O artigo 21 da LRF prescreve ser nulo de pleno direito o ato que provoque aumento 

da despesa com pessoal e não atenda as exigências dos artigos 16 e 17 da própria 

LRF e o disposto no inciso XIII do artigo 27 da Constituição e no § 1º do artigo 169 

também da Constituição. 

 

Os artigos 16 e 17, por seu turno, estabelecem: (.. .). 

 

Nota-se, da leitura dos artigos acima elencados, que a estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro, bem como a declaração de adequação orçamentária devem 

instruir o projeto de lei que cria as despesas com pessoal. Não podem ser 

apresentados em momento posterior, pois não poderiam então cumprir a função a 

eles conferida pela LRF. 
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O mesmo ocorre com a ausência de quantitativo de cargos. A falta do quantitativo 

torna impossível saber quais serão as consequências financeiras da lei que se 

pretende aprovar (e que de fato, foi aprovada). As duas irregularidades, 

conjuntamente analisadas, subvertem totalmente o regime jurídico de 

responsabilidade fiscal estabelecido pela LC n. 101/00, o que traduz de forma 

eloquente a gravidade das condutas ora examinadas, não merecendo prosperar a 

argumentação do gestor de uma possível convalidação, em momento posterior.  

 

Quanto à irregularidade de aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do 

mandato, declara não ter produzido ato em concreto, que aumentasse a despesa, 

existindo nesse contexto apenas a lei que criou os cargos, Lei Municipal n. 

4962/2012. 

 

Não é esta, contudo, a melhor exegese do artigo 21, § único da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O dispositivo legal mencionado assim estabelece: (...).  

 

A expressão “ato de que resulte aumento da despesa” deve ser interpretada a partir 

de uma análise sistemática da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, deve ter uma 

interpretação compatível com os critérios de planejamento e controle de despesas  

tão caros à mencionada norma. 

 

 Assim é que a vedação legal não se dirige ao ato em si, ou o objetivo da norma seria 

facilmente burlado. “Ato de que resulte aumento de despesa”, portanto, guarda um 

significado de potencialidade; o ato combatido pela lei irá resultar, no futuro, em 

aumento de despesa com pessoal. 

 

 (...) Isto posto, não merece ser acatado o argumento do gestor de que não praticou 

ato de aumento de despesas com pessoal, tendo em vista que a Lei Municipal n. 

4962/2012 foi aprovada e promulgada em lapso temporal proibido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ainda que os atos concretos dela decorrentes tenham 

ocorrido no exercício seguinte. 

 

Na mesma linha, temos o Parecer em Consulta  n. 072/2001,  deste Tribunal de 

Contas, que entende proibida no período abrangido pelo art. 21, parágrafo único, da 

LC n. 101/00, a criação de cargos...” 

 

Esclareço que em relação aos pontos levantados pelo recorrente, acompanho in 

totum o r.voto proferido pelo ilustre Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, 

acompanhando a equipe técnica e o douto corpo ministerial. 

 

Contudo, em relação à proposta da equipe técnica, encampada pelo Ministério 

Público de Contas, de determinar à Câmara Municipal de Cariacica a adoção de 

providências necessárias à anulação dos atos de nomeação de servidores que 

tenham por fundamento a Lei Municipal n. 4962/2012, permito-me divergir, por 

considerá-la mais gravosa ao recorrente, já que a decisão a quo não traz tal 

exigência. 

 

Assim, em obediência ao princípio da non reformatio in pejus, cujo fundamento 

se sustenta no juízo de que a pena imposta ao réu não poderá ser agravada 

quando apenas ele houver recorrido da decisão, deixo de encampar a citada 

determinação. 
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Nesse ponto, a doutrina majoritária entende que a nova decisão não pode piorar 

o gravame anteriormente sofrido pela parte. Em que pese tal princípio ser 

aplicado, por previsão legal, ao processo penal e, por interpretação sistemática, 

ao processo civil, no processo administrativo há farta jurisprudência de sua 

aplicabilidade. 

 

Corroborando a tese de impossibilidade de agravar a decisão recorrida, peço vênias à 

equipe técnica para transcrever a Súmula Vinculante nº 03 do STF, que vai de 

encontro ao direcionamento sugerido: (...). 

 

Nesse passo, verificando a impossibilidade de proceder à anulação de ato de 

nomeação, sem ao menos oportunizar a oitiva da parte afetada, deixo de acompanhar 

a Área Técnica e Ministério Público de Contas neste ponto.  

 

Ante o exposto, acompanhando parcialmente a Área Técnica e o Ministério Público 

Especial de Contas, (...). (TCE/ES; Processo TC 3385/2016; Acórdão TC 981/2017 – 

Plenário; Relator Cons. Subs. João Luiz Cotta Lovatti; Julgado em 01/08/2017) 

 

Com efeito, ainda no caso concreto em debate, corroboro com a conclusão exposta 

pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no que diz respeito à 

observância dos princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade. 

 

O valor da insuficiência evidenciado no Parecer Prévio recorrido representa baixa 

materialidade, não tendo sido observado dano ao erário, sendo a irregularidade, por 

consequência, passível de ressalva. 

 

Assim sendo, reviso meus entendimentos anteriormente expostos nestes autos e 

encampo a tese defendida pelo Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo – quanto à 

aplicação da metodologia adotada em 2008 às contas de 2012 – apenas nos 

processos de contas que porventura ainda não tenham sido originariamente 

analisados ou nos casos em que o recurso tenha sido interposto pelo Ministério 

Público de Contas. 

 

Neste caso concreto, pelas razões expostas, divergindo da área técnica e do 

Ministério Público de contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora 

submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as 

razões expostas, em: 

 

1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração, com fulcro no artigo 162, 

2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno 

desta Corte; 

 

2. Dar provimento ao Recurso de Reconsideração, a fim de reformar o 
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Parecer Prévio n.º 00137/2017-1 – Segunda Câmara, emitindo 

Parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas; 

 

3. Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue 

amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a 

prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o 

respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00). 

 

4. Dar ciência aos interessados;  

 

5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Conselheira Substituta 

 

 

VOTO VISTA COMPLEMENTAR 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Lindon Jonhson 

Arruda Pereira, em face do Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, 

proferido nos autos do Processo TC 3065/2013, que recomendou a rejeição das 

contas. 

Transcrevo abaixo o Parecer Prévio TC-137/2017: 

PARECER PRÉVIO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM 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. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de 
Ibatiba a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. Lindon 
Jonhson Arruda Pereira , Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos 

termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 
132, inciso III do Regimento Interno. 

1.2. Diante da materialização da hipótese prevista no art. 5º, inciso III , 

§§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000 e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 
281, ambos do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos 
apartados, com reprodução de todas as peças da Prestação de Contas 

objeto do TC 3065/2013. 

1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que 
divulgue amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, 

a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o 
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respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

1.4. Dar ciência ao interessado; 

1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.  

2. Por maioria, nos termos do voto do Relator. Parcialmente vencido o 
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a 
área técnica e o MPES quanto à fundamentação. 

3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 
 

Logo, o senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, inconformado com a rejeição das 

contas, interpôs o presente Recurso de Reconsideração, objetivando a reforma do 

Parecer Prévio 137/2017 (fls. 3/21). 

Em seguida o Conselheiro Relator Substituto Marco Antônio da Silva proferiu a 

Decisão Monocrática 979/2018 (fls. 24/25), pelo conhecimento do presente recurso 

e remessa dos autos para regular instrução. 

Em ato subsequente o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, 

exarou a Instrução Técnica de Recurso 216/2018 (fls. 27/44), opinando pela 

manutenção da irregularidade (Insuficiência de disponibilidade financeira para 

arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato), e por 

conseguinte negar provimento ao recurso. 

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, no Parecer 5417/2018 

(fls. 48). 

Findo o período de substituição do então Conselheiro Substituto Marco Antônio da 

Silva, passou-se a relatoria à Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas que, 

posteriormente à 44ª Sessão Ordinária do Plenário ocorrida no dia 11 de dezembro 

de 2018, na qual foi realizada a sustentação oral pelo Dr. Altamiro Thadeu Frontino 

Sobreiro, apresentou voto 6485/2018 pelo provimento do Recurso de 

Reconsideração, reformando-se o Parecer 137/2017 – Segunda Câmara, para 

emissão de Parecer Prévio pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal 

de Ibatiba, do exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Lindon Jonhson 

Arruda Pereira. 
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Após foram concedidas vistas ao Exmo. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo que, na 3ª sessão Ordinária do Plenário, realizada em 12 de Fevereiro de 

2019, proferiu voto vista 0006/2019 pela negativa de provimento ao presente 

recurso de reconsideração, mantendo-se o Parecer Prévio 137/2017, 

recomendando ao legislativo municipal a rejeição das contas da Prefeitura 

Municipal de Ibatiba, sob responsabilidade do senhor Lindon Jonhson Arruda 

Pereira. 

Na mesma sessão, pedi vistas, o qual me manifestei por meio do Voto-Vista 

00026/2019-7. 

Por fim, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário, o Conselheiro Rodrigo Coelho pediu 

vistas dos autos em tela, momento em que proferiu o Voto-Vista 00048/2019, 

trazendo certa inovação sobre o caso, momento em que entendi necessário me 

manifestar sobre a matéria em debate no voto complementar em comento.  

Em ato sequente, com pedido de vistas vieram os autos a este Gabinete. 

É o relatório. Passo a fundamentar. 

 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

 

Os pressupostos recursais foram analisados por meio da Decisão Monocrática 

0979/2018-5, de 26 de junho de 2018 (fls. 24/25), de lavra do Conselheiro Relator 

em substituição, Marco Antônio da Silva, o qual se manifestou pelo 

CONHECIMENTO do presente Recurso.  

 

Considerando que os pressupostos de admissibilidade já foram objeto de análise e 

conhecimento do recurso na decisão proferida pelo Relator, passo à análise de 

mérito do presente Recurso de Reconsideração. 

 

DO MÉRITO 

 

Primeiramente, entendo como importante pontuar que, nos autos do Processo TC 

4003/2013 (Prestação de Contas Anual de Prefeito de Vila Velha, referente ao 
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exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga), o 

Plenário desta Corte, por maioria, nos termos do Voto Vogal n.º 00030/2018-5, por 

mim proferido, deliberou por excluir da análise, nas contas referentes ao exercício de 

2012, a irregularidade pertinente às obrigações de despesas contraídas nos últimos 

dois quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira para o seu 

pagamento, em decorrência das “alterações interpretativas promovidas e da falta de 

informações necessárias para a sua aferição, considerando, ainda, a Decisão 

Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte de Contas, que sugere a inviabilidade 

de reabertura da instrução processual dos autos”. 

 

De início, faço saber que alguns conceitos devem ser expostos para que possamos 

entender a seriedade do que se julga no caso, momento em que dividirei este Voto 

em tópicos que entendo ser pertinentes antes da elucidação do mérito da 

irregularidade aqui tratada. 

 

a) DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

Primeiramente, registro que assiste razão ao jurista Antônio Gidi, que, ao fazer uma 

análise acerca da segurança jurídica no Brasil, afirma que a mesma decorre de certa 

inefetividade do próprio sistema, isto é, em vista da existência de uma Constituição 

com múltiplos microssistemas, inúmeras leis, analítica, com extensos códigos e 

estatutos, o que acaba por dar margem à uma propensa possibilidade de 

interpretações.  

É de se reconhecer que um dos principais valores que devem irradiar o ordenamento 

jurídico gira em torno da segurança jurídica, sobretudo diante da complexidade que 

baliza a sociedade atual, na qual inúmeras questões conflitantes se apresentam. 

O Direito deve, assim, selecionar e positivar as melhores expectativas que poderão 

determinar e vincular o comportamento social, isso porque, é papel desta ciência a 

pacificação dos entendimentos, uma vez que se encontra inserida em um ambiente 

onde muitas possibilidades, em princípio, parecem ser válidas. 

Portanto, diante de uma atmosfera diversificada e plural em que se encontra o 

Direito, é que ele deve desempenhar a função de noção de segurança jurídica, 
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sendo através dele que se propicia um mínimo de certeza, previsibilidade e eficácia 

da norma, gerando sentimento de confiança nas instituições.  

Cabe aos tribunais, magistrados, juízes e, neste caso concreto, aos Conselheiros 

desta Corte, o papel de demarcar os limites, isto é, nosso papel é ainda mais 

peculiar e delicado, pois se a positivação do direito já é de extrema complexidade, 

subsiste, juntamente com esta atividade, a problemática crucial de se escolher a 

melhor interpretação e segui-la com afinco. 

Rememoro que o caso paradigma que deu início à toda esta discussão diz respeito 

ao Processo TC 4003/2013, em que fora suscitada a questão sobre o modo como o 

Tribunal de Contas havia mudado a forma de análise em 2013, entendendo abrir 

fonte por fonte, fato que nunca havia sido feito até o exercício de 2012, ou seja, 

mudou-se a forma de análise em 2013, querendo esta Corte, àquela época, aplicá-la 

retroativamente ao ano de 2012. 

Na sustentação oral do causídico realizada no processo supra, o mesmo levantou 

justamente a questão de estar sendo aplicada uma nova orientação, elaborada em 

2013, em 2012. Assim, defendeu o advogado que fosse, no mínimo, “adotada a 

partir das contas de 2014”, e não de 2013 e, muito menos, retroativamente à 2012, 

tudo em virtude, justamente, do mínimo da segurança jurídica que se espera do 

ordenamento pátrio, restando assentado o entendimento do Plenário, neste sentido. 

Razoável, portanto, a linha de intelecção seguida pela maioria, àquela época.  

Pois bem. 

Seguindo-se o raciocínio, trago à baila o fato de que a edição da Lei Federal nº. 

13.655/2018, alterou as disposições contidas no Decreto-Lei Federal nº. 4.657/1942 

(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) para fazer constar novos artigos 

que servem para extirpar qualquer dúvida quanto à observação de certas premissas 

a serem seguidas quando da tomada de decisões no âmbito público, administrativo 

e judicial, não abrindo qualquer margem para a elaboração de decisões abstratas, 

delimitando a atuação do julgador para que não opere ilimitadamente, momento em 

que trago à baila aquelas premissas que se relacionam com o caso em questão, 

vejamos: 
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Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à 

validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja 

produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da 

época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação 

geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.   

 

Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as interpretações e 

especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em 

jurisprudência judicial ou administrativa majoritária,  e ainda as adotadas por 

prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.     

  

Em relação à observância da segurança jurídica, o art. 30 e o art. 23 delimitam, 

de forma clara e cristalina, o que deve ser observado, vejamos:  

Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança 
jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas 
administrativas e respostas a consultas.                       

Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter 
vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior 
revisão.  

Art. 23.  A decisão administrativa , controladora ou judicial que estabelecer 

interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, 

impondo novo dever ou novo condicionamento de direito , deverá prever 

regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou 

condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime 

e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 

 

O que se vê, dentro deste tópico, é que há uma definição de atuação com padrões 

mínimos a serem seguidos quando da aplicação de alguma nova interpretação, ou 

quando diante de um julgamento em que deve ser considerada certas 

peculiaridades da época em que ocorreram os fatos, prescrevendo, nestes termos, 

o art. 22, §1º, da LINDB:   

1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, 
processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias 

práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do 
agente.                     

Essas premissas servem de balizadoras ao julgamento. 

Outrossim, em alusão ao grande filósofo Sócrates, o que separa o homem da 

barbárie, é a legalidade. 
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Este é, pois, um dos limitadores imprescindíveis para se pautar a atividade judicante, 

de forma a evitar arbitrariedades e julgamentos que possam atingir outros fins, que 

não aqueles à que se propõe.  

Em vista disso, imprescindível que esta Corte respeite a segurança jurídica que se 

espera de sua atividade, evitando a atuação de forma desmedida e fora de padrões 

razoáveis necessários para a manutenção da ordem democrática de Direito, 

pautando sua atuação na confiança mínima que os jurisdicionados anseiam das 

suas instituições.  

Propor, portanto, que se reabra uma instrução processual, pautada em métodos 

aplicados ao exercício de 2008 ao ano de 2012, faria com que todas as demais 

contas, já julgadas da forma como se pacificou pelo Voto paradigma do Processo TC 

– 4003/2013, que deu origem, inclusive, à Instrução Normativa 001/2018, também 

fossem submetidas a essa mesma metodologia, ou não seria o caso de reabertura 

da instrução processual de processos já transitados? Em que medida esta proposta, 

então, garantiria a isonomia dos julgados? Afinal, a norma é, pois, de aplicação 

igualitária para todos os administrados, sem distinção ou preferência, vedada 

qualquer atuação contrária ao tratamento isonômico.  

Relembro que o julgamento assentado no Processo 4003/2013 orientou as 

deliberações Plenárias nos Recursos de Reconsideração das Prestações de Contas 

de 2012, cuidados nos autos dos Processos TC 6033/2016; TC 6064/2016; TC 

1063/2018; TC 5027/2016; TC 5030/2016 e TC 1438/2018, todos com trânsito em 

julgado e, na maioria dos casos arquivados. O mesmo ocorre nos processos TC 

2326/2018; TC 3014/2018; TC 3110/2018 e TC 3685/2018, já julgados por esta 

corte, mas que ainda cabe recurso. Se, então, fosse aceita a aplicação do método 

utilizado em 2008 nas contas de 2012 tão somente neste processo, como se daria 

com todos os demais supramencionados que não foram apreciados da forma como 

neste momento é proposto? Como ficaria a observância da isonomia? Da justiça das 

decisões?  

Aliás, é o questionamento que levanto: quais seriam as consequências jurídicas 

desse novo posicionamento? Como se daria o processamento das contas que já 

transitaram em julgado neste ínterim? Reabrir-se-iam todas? O que se propõe de 
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fato? Como seria o processamento de reabertura da instrução processual? Em qual 

medida seria observado o contraditório e ampla defesa? Haveria algum período de 

transição para a aplicação do novo entendimento? Abarcaria então, todos os demais 

processos que já foram julgados ou não?  

A segurança jurídica que se suscita, neste momento, refere-se justamente ao fato de 

que sua não observância torna o próprio sistema vulnerável. 

Explico. 

De maneira alguma está se propondo o não julgamento destes autos de forma a se 

imiscuir o Tribunal da sua atividade precípua, mas tão somente que se mantenha a 

decisão que já orientou o julgamento de casos análogos anteriores. 

Abro parênteses para comentar que, se os Conselheiros desta Corte perceberam, 

neste momento, após considerável lapso temporal, que houve qualquer equívoco 

quando do assentamento de entendimento no julgamento do Processo TC 

4003/2013, orientador das decisões, cabe então, também a esta Corte, debater 

como se dará a nova percepção, de forma a delimitar o processamento dos julgados 

que envolvem matéria correlata, sempre em observância a não prejudicialidade dos 

jurisdicionados, firmando marco temporal para a adequação da nova interpretação. É 

o mínimo que se espera. 

O que quero dizer é que não pode este Tribunal sortear ao acaso uma prestação de 

contas, que trata da mesma matéria já debatida em julgamentos anteriores onde fora 

firmado o direcionamento de um pensamento claro e cristalino à época, e 

simplesmente aplicar premissas inovadoras, que não trarão os mesmos resultados 

atingidos pelos outros julgamentos, implicando inclusive no questionamento da 

própria isonomia dos vereditos. Não vejo razoabilidade em se inovar em raciocínio 

apenas para garantir a observância de um julgamento em outros moldes. É preciso 

que se mantenha a ordem esperada.  

Ressalto, novamente, que não há que se falar na possibilidade desta Corte estar se 

eximindo do seu papel de apreciadora das contas dos jurisdicionados, mesmo 

porque o que se vê no caso é que não há como se garantir a segurança jurídica e, 

ao mesmo tempo, promover o julgamento que se propõe, sem nos resvalarmos em 
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ilegalidades que vão desde a não observância do contraditório, da confiança, da 

decisão não surpresa e tantos outros princípios constitucionais de observância 

obrigatória. 

Ao contrário do que propõe o Voto-Vista 00048/2019, o princípio da segurança 

jurídica pode, sob certas circunstâncias, e atendidos os requisitos legais, prevalecer 

diante do princípio da legalidade, e, neste caso, sobre a afirmação de que o Tribunal 

tem o dever de julgamento, em ordem a se estabilizar atos administrativos que 

podem ser entendidos como inválidos, mas que, em vista do decurso do tempo, 

devem ser tolerados – caso seja assim entendido por esta Corte. 

É a partir desses questionamentos que abro a discussão do segundo tópico deste 

complemento de Voto:    

 
b) DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA 

 

 

O Novo Código de Processo Civil foi enfático ao prever a vedação às decisões-

surpresa, em seu art. 10, prescrevendo que "O juiz não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha 

dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre 

a qual deva decidir de ofício." 

É certo que o novo regramento se coaduna com os princípios constitucionais da 

ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, reforçando a hipótese 

de que qualquer tomada de decisão deve ofertar oportunidade de manifestação 

prévia da parte contrária. 

A questão guarda, inclusive, relação com uma atuação pautada na boa-fé objetiva 

prescrita no art. 5º/NCPC, bem como do princípio da colaboração insculpido no art. 

6º e 9º/NCPC, em que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que 

ela seja previamente ouvida." 

Conforme preceitua o ilustre Cássio Scarpinella Bueno: 
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O art. 10, aplicando (e desenvolvendo) o que se pode extrair do art. 9º, quer 

evitar o proferimento das chamadas ‘decisões-surpresa’, isto é, aquelas 

decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às 

partes a oportunidade de influenciar sua decisão e, mais do que isso, sem 

permitir a elas que tivessem conhecimento de que decisão como aquela 

poderia vir a ser proferida. 

 

Antes que se dê margem para a invocação do brocado iura novit cúria, já é mais do 

que sabido sobre a necessidade de se fazer uma releitura do mesmo, isso porque, 

ante a possibilidade do julgador de se valer de norma não invocada pelas partes 

para aplicação ao caso, deve ser observado a necessidade de prévia 

manifestação das mesmas sobre a qualificação jurídica que se pretende dar aos 

fatos/fundamentos. Assim, impossível a possibilidade de se aplicar um método 

que não foi observado em julgamentos anteriores que possuem matéria correlata, 

como o que ora se propõe, sem que se dê oportunidade à parte de se manifestar 

ANTES da tomada de decisão.  

Trago à baila, já aproveitando a ocasião para encampar os fundamentos e 

conclusões explicitadas no trecho abaixo, tornando-os parte integrante do 

presente voto, fragmento de jurisprudência assentada nesta Corte tratando do 

tema (vedação à decisão não surpresa), em que restou devidamente observada 

na Decisão - Plenário 02883/2016-6, proferida no bojo do processo 05715/2007-

9 – à unanimidade –, vejamos: 

(...) O Tribunal Superior do Trabalho – Tribunal Pleno, por meio da Resolução 

nº 203, de 15/03/2016, ao editar a Instrução Normativa n° 39, assim defini o que 

seja “decisão-surpresa”, previsto pelo legislador: 

 

 “ Art. 4° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do CPC que regulam o 

princípio do contraditório, em especial os artigos 9º e 10, no que vedam a dec isão 

surpresa.  

 

§ 1º Entende-se por “decisão surpresa” a que, no julgamento final do mérito da 

causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar fundamento jurídico ou embasar-se 

em fato não submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes.  

 

Assim, de fundamental importância este princípio, pois previsto, de forma 

taxativa, que o novo processo civil brasileiro terá uma base dialética e um 

contraditório EFETIVO, antes de ser tomada qualquer decisão pelo órgão 

julgador, ainda que seja matéria conhecível de ofício, ou tudo resumindo: o 

contraditório deve ser concretizado em todos os momentos do processo, sempre 

antes de serem proferidas quaisquer decisões, colocando todos os sujeitos do 

processo em simetria.  
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A questão da não surpresa das decisões judiciais tem ligação direta com a 

garantia constitucional do contraditório e, por isso, já era reclamada há tempos 

em sede doutrinária. Vejamos:  

 

“Para que as partes e os advogados não sejam mais surpreendidos com as 

decisões surpresas, o art. 10º do NCPC traz a exigência de previsibilidade e 

garantia das partes não serem surpreendidas, demonstrando de forma efetiva que 

para a construção do Estado Democrático de Direito não é mais cabível a leitura 

superficial do contraditório como mera bilateralidade e que se desconsidera o que 

é dito no processo, com surpresas constantes nas fundamentações das decisões. 

(JUS NAVEGANDI – Artigos – Publicado em 03/2015 – “O art. 10 do Novo Código 

de Processo Civil: O contraditório como influência e não surpresa” – Isabella 

Fonseca Alves e Daniela Moreira de Souza) 

 

Diz LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA: É preciso observar o contraditório, a 

fim de evitar um “julgamento surpresa ”. E, para evitar “decisões surpresa”, 

toda questão submetida a julgamento deve passar antes pelo contraditório. 

Quer isso dizer que o juiz tem o dever de provocar, preventivamente, o 

contraditório das partes, ainda que se trate de uma questão que possa ser 

conhecida de ofício, ou de uma presunção simples. Se a questão não for 

submetida ao contraditório prévio, as partes serão surpreendidas com decisão que 

terá fundamento numa questão que não foi objeto de debate prévio, não lhes 

tendo sido dada oportunidade de participar do convencimento do juiz. A decisão, 

nesse caso, não será válida, faltando-lhe legitimidade, haja vista a ausência de 

participação dos litigantes na sua elaboração. 

 

(...) 

 

Temos, portanto, que a regra insculpida no sobredito artigo impõe ao juiz 

que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento 

jurídico NÃO ALVITRADO POR QUALQUER DAS PARTES NO PROCESSO, 

conceda, antes da prolação da sentença, PRAZO PARA QUE OS LITIGANTES 

SE MANIFESTEM SOBRE A MATÉRIA INOVADORA,  não sendo possível, do 

contrário, empregar tal fundamento na motivação do decisium, SOB PENA DE 

INVALIDADE DO ATO.  

 

Assim, ante a vedação das decisões-surpresa, por expressa disposição no 

novo Diploma legal, tenho como compulsória a aplicação de tal princípio aos 

presentes autos e, ante a ausência de normatização acerca do contraditório 

EFETIVO na Lei Complementar nº 621/2012 e Resolução TC nº 261/2013, 

tenho como razões deste convencimento o estabelecido na Lei Orgânica 

deste Tribunal de Contas - LC 621/2012, que assim dispõe:  

 

“Art. 70. Aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal de Contas, 

subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.  

 

Igualmente, tenho que constatado FATO SUPERVENIENTE ainda não examinado 

nos autos, deve a parte ser intimada para se manifestar em 05 (cinco) dias úteis, 

nos exatos termos do artigo 933 do NCPC, em razão da necessidade de transmitir 

segurança jurídica aos jurisdicionados, bem assim com escopo de prevenir 

nulidades processuais em detrimento de sua desejável celeridade.  
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Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-05715/2007-9, 

DECIDEM os srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, na 35ª sessão ordinária do Plenário, realizada no dia quatro de outubro de 

dois mil e dezesseis, À UNANIMIDADE, nos termos do voto do relator, conselheiro 

Sérgio Manoel Nader Borges, que integra esta Decisão (...). 

 

Menciono ainda o Acórdão Tc-846/2015 – Plenário, no mesmo sentido.  

Dessa feita, sem saber ainda como se daria o processamento da nova conjuntura 

proposta no Voto-Vista 00048-2019 - Conselheiro Rodrigo Coelho, imperioso que, 

independente do que se decida, deva ser ofertada à parte a oportunidade de 

manifestação nos autos. 

Por fim, vê-se que, do princípio exposto e da sua aplicação ao caso concreto, o 

Voto-Vista supra levanta outra questão, qual seja:  

 

c) DA IMPRESCINDIBILIDADE DA BAIXA DOS AUTOS À UNIDADE 

TÉCNICA, CASO ESTA CORTE DECIDA MODIFICAR A FORMA DE 

CÁLCULO E AFERIÇÃO 

Imperioso que se destaque, neste momento, que quando quis esta Corte, no caso 

em que comporta a discussão acerca do art. 42 previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, modificar a forma de aferição da assunção de despesa, 

isto é, se seria da assinatura do contrato ou no momento do empenho, quando 

restou definida aquela contenda, baixaram-se todos os autos relativos à 

matéria para a área técnica, em diligência, deste Tribunal, para que os novos 

entendimentos fossem então aplicados, momento em que foram refeitos os 

cálculos em observância à nova linha interpretativa determinada por quem é de 

fato legítimo para tal. 

Chamo atenção justamente para a situação de que, quando da nova linha de 

intelecção aplicada pelo Plenário deste Tribunal de Contas, os autos que tratavam 

da matéria foram imediatamente submetidos à apreciação dos técnicos da 

Corte, sendo que, em momento algum, os atos de ofício foram praticados nos 

Gabinetes dos Conselheiros.  
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Nesse espectro, é de se questionar o método como foram feitas as análises e 

cálculos de todo um processo de prestação de contas, uma vez que a metodologia 

aplicada se deu de ofício em gabinete, de certa forma, chamando para si a 

competência da área técnica, e, ainda, sem a observância do contraditório e da 

ampla defesa.  

Subverter a ordem regimental quanto à instrução processual, fase esta que, 

de acordo com o regimento interno, cabe à área técnica, põe em discussão a 

forma como se deu o processamento do feito.  

É nesta linha de raciocínio que ainda assevero a importância de se deixar claro 

que a mudança de metodologia, sem a observância do contraditório, com a 

realização dos cálculos de ofício em gabinete, a meu ver, além de conflitar com a 

competência da área técnica, não se perfaz de todo razoável, deixando margem 

para questionamento quanto a imparcialidade. 

Cabe à nós, Conselheiros, se prudente for, definir a metodologia, mas não aplicá-

la. Assim, resolvendo o método, respeitando devidamente o contraditório e a 

ampla defesa, o devido processamento do feito e trâmite previstos em sede de 

regimento interno, creio que, se ainda entenderem pela continuidade dos 

trabalhos propostos, que a aplicação seja, ao menos, empreendida pela área 

técnica, afinal, esta é mesmo a sua razão de ser, e não dentro do próprio 

gabinete, com vistas até mesmo em se promover maior transparência ao 

procedimento, afastando qualquer forma de questionamentos futuros.  

Sem a necessidade de me alongar ainda mais neste capítulo, volto novamente a 

questionar como se daria a aplicação da nova proposta de julgamento, uma vez 

que estamos diante da existência de processos que já foram julgados, e NÃO 

observaram a forma de procedimento aplicada. 

Ainda que se possa entender como louvável o que se propõe, o que seria feito 

com os demais processos já transitados em julgado? Seria caso de ignorar 

totalmente a segurança jurídica que se espera das decisões em que não se 

comportam mais recursos, findas e acabadas? Tudo isso sobre a premissa de que 

o Tribunal deve julgar as contas, ao que parece, a todo custo? Como mesmo diria 

o renomado filósofo e professor da USP, Robert Henry Srour, autor da grande 
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obra “Poder, Cultura e Ética nas Organizações”: “Difícil não é fazer o que é certo, 

é descobrir o que é certo fazer”, e, neste caso, me parece não ser razoável (e nem 

certo) o que se propõe, por ferir de forma direta e perigosa, o princípio da 

segurança jurídica.  

Volto a enfatizar sobre a necessidade de se deixar claro como se dariam os 

desdobramentos da referida decisão, quais as consequências jurídicas e o que 

poderia ocorrer com os jurisdicionados. 

Parafraseando trecho de Voto já proferido por mim acerca do assunto em voga, 

denoto que “entendo ainda que em nome do princípio da duração razoável do 

processo, seis anos após a entrada das Contas neste E. Tribunal de Contas, não se 

mostra razoável reiniciar tal debate. ” Inclusive, agora completam-se sete anos.  

É meu pensamento que merecem ressalvas as contas do exercício de 2012, em que 

a área técnica apontou descumprimento ao art. 42, vez que a não análise por mim 

defendida baseia-se nas alterações interpretativas promovidas, falta de informações 

necessárias para sua aferição e a publicação da Decisão Normativa TC nº. 

001/2018, que sugere a inviabilidade de reabertura da instrução processual dos 

autos. 

Reforço que a Instrução Normativa TC nº 001/2018 de 29 de maio de 2018, é de 

pouquíssimo lapso temporal (friso, menos de um ano). 

Admitir uma mudança de entendimento pacificada em sede do Plenário desta Corte, 

seria, então, caso de revogar, mesmo que em parte, a resolução 001/2018?  

E acrescento: teríamos como descumprir uma decisão normativa dentro desta 

discussão? Não seria o caso, no mínimo, de observar uma maior formalidade 

procedimental?  

Digo isso, porque, conforme se verifica do próprio regimento interno desta Corte, 

existe orientação expressa quanto ao modo de modificação de qualquer 

entendimento decidido em sede de Instrução Normativa. 

Primeiramente, trago à baila o que prescreve o art. 3 da Lei Complementar 

621/2012, que se manifesta nos seguintes termos:  
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Art. 3º Ao Tribunal de Contas, no âmbito de sua competência e jurisdição, 

assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e 

instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a 

organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu 

cumprimento, sob pena de responsabilidade . 

Há, portanto, referência expressa quanto a obrigação de cumprimento das decisões 

tomadas por esta Corte em sede de instrução normativa, sob pena, inclusive, de 

responsabilidade. 

Apresento ainda a matéria descrita nos artigos 438 e 439 do Regimento Interno, 

constantes do tópico “CAPÍTULO II: DA ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E 

ALTERAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS”, vejamos:  

Art. 438. O Regimento Interno do Tribunal somente poderá ser alterado 

mediante aprovação de projeto de Emenda Regimental , pela maioria absoluta 

dos Conselheiros efetivos.  

Art. 439. A apresentação de projeto concernente a Resolução e a Instrução 

Normativa é de iniciativa do Presidente e dos Conselheiros. (Redação dada 

pela Emenda Regimental nº 003, de 7.10.2014) 

O que se vê é que, na vontade de se revisar ou modificar alguma Resolução ou 

Instrução Normativa elaborada pela Corte, é necessário observar quem é de Direito 

legitimo para tal, obedecendo ao que orienta o Regimento Interno para o 

desenvolvimento regular dos procedimentos formais. 

De todo o exposto, conclui-se, portanto, pela impossibilidade de alteração, 

suspensão ou modificação da Instrução Normativa 001/2018 no momento 

processual em que se apresenta, por não restar condizente com as normas 

processuais internas deste Tribunal.  

Outrossim, menciono ainda o que prescreve no art. 428 Do RIITCEES: 

Art. 428. As deliberações do Plenário e, no que couber, das Câmaras ou do 

Relator, serão formalizadas, observado o disposto na Lei Orgânica do Tribunal e 

em atos normativos específicos, em:  

III - Instrução Normativa, quando se tratar de: a) instruções gerais ou especiais 

relativas ao controle externo; b) fixação de critérios e orientações gerais; 

A superação de um precedente normativo deve, necessariamente, observar as 

formalidades procedimentais para que se mantenha a ordem dos julgamentos. É 
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dessa forma que o sistema é capaz, inclusive, de evitar o se profiram decisões 

arbitrárias. 

Neste aspecto, menciono o fenômeno chamado “overruling”.  

Abro parênteses, à título de complementação da linha de raciocínio até o momento 

desenvolvida, para mencionar o respectivo dispositivo, afim de enriquecer ainda 

mais o debate. 

É de se saber que os precedentes judiciais garantem a segurança jurídica do 

ordenamento, uma vez que se colocam como ferramentas para que não sejam 

proferidas decisões divergentes ou surpresas pelos magistrados.  

O papel dos precedentes vai muito além da mera função de orientador da 

interpretação dos atos normativos, servindo, inclusive, como forma de persuasão da 

atuação do julgador, fazendo com que o mesmo desenvolva sua atividade de forma 

a adotar o fundamento das decisões anteriores (a tese paradigmática), seguindo a 

expressão em latim “stare decisis et non quieta movere”, em uma tradução livre: 

mantenha-se a decisão e não se mexa no que foi estabelecido). 

Não quero, de forma alguma, dizer que não há mais a possibilidade de revisão de 

instruções normativas desenvolvidas nos trabalhos desta Corte, até mesmo porque 

a sociedade não é estanque e nada obsta a superação de entendimentos, mas tão 

somente quero chamar atenção para o fato de que quando se utiliza a técnica de 

superação de teses, é necessário que se observem determinadas formalidades. 

Decorrerá, portanto, quando da substituição expressa do precedente (por ser 

considerado ultrapassado ou equivocado) – per incuriam ou per ignorantia 

legis (overruling), a revogação do antigo paradigma hermenêutico – ratio 

decidendi – que perde seu valor vinculante (overruling), aí ocorrendo o overrulling.  

A técnica do overruling é, portanto, uma forma de superação de precedentes que 

ocorre tanto no plano horizontal (quando o órgão supera seu próprio precedente) 

como também no plano vertical (ocorre quando um tribunal superior revoga um 

precedente de um órgão hierarquicamente inferior. 
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Por todo o exposto, entendo por bem abrir um último tópico para tratar do tema, 

qual seja:  

d) DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS 

Por força do princípio da proibição da reformatio in pejus, não pode o Tribunal 

agravar a situação do réu, isto é, não pode o Tribunal proceder de ofício contra o 

réu. 

Caso não se observe este regramento, incorre o julgador em nulidade absoluta. 

Aliás, rememoro que não pode o Tribunal reconhecer nulidade absoluta contra o réu, 

quando somente ele recorreu, conforme prescreve a Súmula 160 do Supremo 

Tribunal Federal.   

Chamo atenção para o fato, ainda, de que nada obsta que preceitos aplicados em 

outras ciências do Direito não possam se comunicar. Não há nenhuma problemática 

na observância do princípio em questão, também em sede de julgamento de casos 

submetidos a esta Corte. 

Ademais, qualquer princípio possui matéria e valor que se irradia por todo o 

ordenamento, servindo de critério para a delimitação da lógica e a racionalidade do 

sistema normativo, introduzindo, inclusive, harmonia.  

Nestes termos, há que se mencionar, portanto, que não pode haver reforma da 

decisão para pior. Assim, havendo apenas recurso da defesa, o juízo ad quem não 

poderá agravar a situação do réu, premissa que entendo dever ser observada neste 

caso.  

Por outro lado, em caso de interposição de recurso (neste caso pelo Parquet), 

poderá a instância superior impor gravame maior ao condenado, uma vez que há 

pedido nesse sentido, fato que, friso, não corresponde ao tratado no momento. 

No caso em apreço, não pode o recorrente, portanto, ser prejudicado indiretamente 

por um recurso dele mesmo, evento que deve ser observado quando for delimitada 

as consequências do possível acatamento do que propõe o Voto-Vista 00048/2019. 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 548F8-FC9DE-9B449



 PARECER PRÉVIO TC-043/2019  

lm/fbc 

  

Por fim, pelas razões expostas, divergindo da área técnica e do Ministério Público de 

contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação 

deste Colegiado, concluindo da mesma forma do voto proferido por mim de nº 

00026/2019, processo TC – 2721/2018, com os acréscimos da fundamentação 

supra. 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as 

razões expostas, em: 

 

1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração, com fulcro no artigo 

162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno 

desta Corte; 

2. DAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração, a fim de reformar o 

Parecer Prévio n. º 00137/2017-1 – Segunda Câmara, excluindo a 

irregularidade “final de mandato” que apontou infringencia ao art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal ( Lei Complementar 101/2000), bem como deixar de 

determinar a formação de autos apartados, nos termos do Voto Vista 

00026/2019-7,  recomendando à Câmara Municipal de Ibatiba a  aprovação 

com ressalvas das contas de Responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson 

Arruda Perreira,  MANTENDO os demais termos  do Parecer Prévio - 2º 

Câmara - n. º 00137/2017 em seus exatos termos.   

3. Dar ciência aos interessados;  

4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO  
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O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO CARMO: 

                 

VOTO COMPLEMENTAR 

 

Em 13ª sessão ordinária – Plenário em profundo debate com os Conselheiros desta 

Corte de Contas, entendi por manter tese empossado no meu voto, mas passei a 

acolher parte do voto 59/2019 – peça 26 do Conselheiro Rodrigo Chamoun, em que 

dispõe sobre os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da 

insignificância ao caso concreto, alterando assim a parte dispositiva e ementa do 

voto.  

 

Passando o meu voto ter o seguinte teor:  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO: 

 

 

VOTO VISTA 

 

I - RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Lindon Jonhson 

Arruda Pereira, em face do Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, 

proferido nos autos do Processo TC 3065/2013, que recomendou a rejeição as 

contas.  

 

Transcrevo abaixo o Parecer Prévio TC-137/2017: PARECER PRÉVIO: 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM 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.Emitir PARECER  PRÉVIO recomendando à Câmara  Municipal  de 
Ibatiba a REJEIÇÃO  DAS  CONTAS de  responsabilidade  do Sr.  Lindon 
Jonhson Arruda  Pereira,  Prefeito  Municipal, exercício de 2012, nos termos 

do art. 80, inciso  III,  da  Lei  Complementar  nº621/2012,c/c  o  art.  132,  
inciso  III  do Regimento  Interno. 
1.2.Diante  da materialização  da  hipótese  prevista  no art.5º, inciso III, §§ 

1º  e  2º  da  Lei  nº  10.028/2000 e  com  fulcro  no  art.  134,  III  e  §2º  c/c  
art.  281, ambos  do  Regimento  Interno, DETERMINAR a  formação  de  
autos  apartados, com  reprodução  de  todas  as  peças  da  Prestação  de  
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Contas  objeto  do  TC 3065/2013. 

1.3.   DETERMINAR ao   atual   responsável   pelas   contas   municipais   
que divulgue  amplamente,  inclusive  por  meios  eletrônicos  de  acesso  
ao  público,  a prestação   de   contas   relativa   ao   exercício   financeiro   

em   questão   e   o respectivo    Parecer    Prévio,    na    forma    inscrita    
no    art. 48    da   Lei   de Responsabilidade  Fiscal. 
1.4.Dar  ciência ao  interessado; 

1.5.Após o trânsito  em julgado, arquive-se. 
2.Por  maioria,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Parcialmente vencido  o 
conselheiro  em  substituição  João  Luiz  Cotta  Lovatti,  que  acompanhou 

a  área técnica e o MPES quanto  à fundamentação. 
3.Data  da Sessão: 08/11/2017 -38ª  Sessão Ordinária  da  2ª  Câmara. 

 

Amparado na previsão regimental, o Senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira interpôs  

o  presente  Recurso  de  Reconsideração,  objetivando  a  reforma  do Parecer 

Prévio 137/2017 (fls. 3/21). 

 

A Decisão Monocrática 979/2018 (fls. 24/25) do Conselheiro Relator Substituto 

Marco Antônio da Silva foi pelo conhecimento do presente recurso e remessa dos 

autos para regular instrução. 

 

Chamado aos autos, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –NRC 

exarou a Instrução Técnica de Recurso 216/2018 (fls. 27/44), opinando pela 

manutenção da irregularidade (Insuficiência de disponibilidade financeira para arcar 

com  as obrigações  de  despesas  contraídas  em  final  de  mandato)  e, por 

conseguinte, negar provimento ao recurso. 

 

No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de Contas, no Parecer 5417/2018 

(fls. 48). 

 

Findo o período de substituição do então Conselheiro Substituto Marco Antônio da 

Silva, passou-se a relatoria à Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas. 

 

Na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia 11 de dezembro de  2018, foi  

realizada  a  sustentação  oral pelo Dr. Altamiro  Thadeu Frontino Sobreiro, 

oportunidade em que a citada conselheira substituta apresentou  Voto 6485/2018 

concluindo pelo provimento do Recurso de Reconsideração,  reformando-se  o 

Parecer  137/2017– Segunda Câmara, para emissão  de  Parecer  Prévio  pela  

aprovação das contas da Prefeitura Municipal de  Ibatiba,  do  exercício  de  2012,  
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de  responsabilidade do  senhor Lindon  Jonhson Arruda Pereira. 

 

Após foram concedidas vistas ao Exmo. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo que, na  3ª sessão  Ordinária do Plenário, realizada  em 12  de Fevereiro  

de 2019,  proferiu  voto  vista  0006/2019  pela negativa  de  provimento ao presente 

recurso de reconsideração, mantendo-se o Parecer Prévio 137/2017, recomendando  

ao  legislativo  municipal  a  rejeição  das  contas  da Prefeitura Municipal  de  

Ibatiba, sob  responsabilidade  do  senhor  Lindon Jonhson Arruda Pereira. 

 

Na mesma sessão, foi feita nova concessão de vistas ao Conselheiro Sergio Manoel 

Nader Borges, o qual, por meio do seu Voto vista 0026/2019-7, deu provimento 

parcial ao referido Recurso de Reconsideração, com consequente  reformulação  do 

Parecer Prévio – 2ª Câmara 137/2017, excluindo a irregularidade “final  de  

mandato”  (item  3 do RTC), que apontou  infringência  ao art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal ( Lei Complementar  101/2000), e recomendando  à 

Câmara Municipal  de  Ibatiba a aprovação com ressalvas  das  contas  de  

Responsabilidade  do  Sr.Lindon Jonhson Arruda Pereira, Prefeito Municipal  do 

exercício  de 2012. 

 

Na 6ª Sessão Ordinária do Plenário, pedi vistas dos autos em tela, o que os fizeram 

ser encaminhados a este Gabinete. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

A única irregularidade que, após as competentes análises, restou, no referido 

Parecer Prévio TC 137/2017 da Segunda Câmara, foi o descumprimento do artigo 

42 da LC 101/2000, apontada no item 3 - Final de Mandato no RTC 332/2014 

(Processo TC 3065/2013), que culminou na irregularidade das Contas. 

  

O recurso de reconsideração com pedido de sustentação oral interposto pelo Senhor 

Lindon Jonhson Arruda Pereira, Prefeito Municipal de Ibatiba, no exercício de 2012, 

por intermédio de seus advogados, em face do Parecer Prévio TC 137/2017 da 
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Segunda Câmara, contrapõe à posição do Conselheiro Relator Sergio Manoel Nader 

Borges, que desconsiderou  a dedução, no cômputo do art. 42 da LRF, das 

despesas com diárias, executadas com recursos próprios da saúde, no valor de R$ 

7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e cinco reais), por não considerá-las 

revestidas dos requisitos de essencialidade, da emergência e de necessidade de 

continuidade do serviço público, como acobertadas pelos Pareceres Consulta n. 

025/2004, 003/2005 e 012/2007.  

 

Alegou também que os gastos com diárias, concedidas pela Secretaria Municipal de 

Saúde, referem-se ao serviço de assistência médica e hospitalar, que, na opinião do 

Recorrente, são serviços essenciais e contínuos, visto que os mesmos subsidiam o 

transporte diário de pacientes ou a remoção inesperada desses em situações de 

emergências médicas, acidentes, etc e, por isso, estão classificados no  art. 10, 

inciso II da Lei n. 7.783/1989, como serviços ou atividades essenciais.' 

 

Por derradeiro, afirmam, os advogados, que a exclusão dos gastos considerados 

essenciais, contínuos e necessários, e ainda, ao se desconsiderar os gastos que 

não tiveram a data da contratação identificada impediu que se constatasse a 

suficiência financeira da Prefeitura Municipal de Ibatiba para cobrir de forma plena as 

despesas com diárias ressalvadas pelo Parecer Prévio. 

 

O Núcleo de Recursos e Consultas - NRC, considerando essas alegações da 

defesa, através da Instrução Técnica de Recurso 216/2018-1, manifesta-se 

conclusivamente pelo não provimento ao recurso. 

 

No Processo TC 3065/2013 – PCA da Prefeitura Municipal de Ibatiba referente ao 

exercício de 2012, após a sustentação oral, foi exarada a Manifestação Técnica 

409/2016-1 informando que, mesmo após a dedução do valor de R$ 920.845,19, 

correspondente à suficiência financeira de recursos não vinculados, do valor de R$ 

1.406.795,83, ainda restaram compromissos assumidos sem disponibilidade 

financeira no total de R$ 485.950,00. 

 

Em atendimento à Decisão 2450/2017, que determinou a realização de diligência in 

loco, no prazo improrrogável de 30 (trinta dias), para verificar se os empenhos 
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levantados pela   área   técnica   foram  oriundos  ou  de  contratos  firmados nos 

dois últimos quadrimestres do  exercício  de  2012, na  forma  fundamentada  do 

Conselheiro Relator,  Sr. Sérgio Manoel  Nader Borges, a nova Manifestação 

Técnica 1088/2017, com base na consulta feita ao SISAUD  (Sistema Informatizado  

de  Suporte  a  Auditoria), detectou os  seguintes resultados financeiros:  Recursos  

Vinculados:  superávit  financeiro  de  R$ 730.283,25; Saúde Recursos Próprios: 

déficit  financeiro de R$  867.518,35; Educação Recursos Próprios: déficit 

financeiro de R$ 348.715,52, além da necessidade de aporte financeiro no 

montante de R$ 1.216.233,87  (867.518,35  + 348.715,52) e déficit  financeiro, 

após  reserva  de  recursos  para  pagamento do passivo  financeiro  em  

31/12/2012, no  valor  de  R$  485.950,62 (750.283,25 –1.216.233,87). 

 

O Conselheiro Sergio Manoel Nader Borges, em seu voto, com base nos Pareceres 

de Consultas nºs 25/04 e 03/05, procedeu à exclusão de R$ 7.925,00 (sete mil, 

novecentos e vinte e cinco reais), referentes às despesas com diárias empenhadas e 

liquidadas para pagamento na fonte Saúde Recursos Próprios, no período vedado, 

sem disponibilidade financeira para pagamento. Ainda neste mesmo voto, que 

acompanha o Parecer Prévio TC 137/2017 –Segunda  Câmara, houve também a 

dedução de algumas despesas realizadas no exercício  de 2012, tais  como: folha de 

pagamento e encargos, luz, água, telefone, Embratel, correios, entre outras 

despesas essenciais para não interrupção dos serviços públicos, as quais, embora 

tenham contribuído e muito no caso da Prefeitura de Ibatiba, para a insuficiência 

financeira das fontes: Saúde Recursos Próprios (déficit de R$  867.518,35) e 

Educação Recursos  Próprios (déficit  de  R$348.715,52), foram excetuadas da 

vedação  imposta pelo artigo 42 da LRF. 

 

Acerca das diárias, que totalizaram R$ R$ 7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e 

cinco reais), o NRC, em sua Instrução Técnica de Recurso, pondera a ausência de 

provas documentais da concessão das mesmas, inscritas em restos a pagar 

processados em dezembro de 2012, limitando-se apenas a informar os credores que 

ocupavam cargos de motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, sem trazer 

nenhuma prova quanto aos empenhos (número e data) e serviços alegados como 

executados. Na visão daquele setor, faltou enviar documentação probatória que 

evidenciasse alguma forma de controle de concessão e aplicação de tais diárias, 
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como por exemplo: boletins de diárias onde constasse os nomes e dados dos 

solicitantes, finalidade, data e destino da viagem, quantidade e valor da diária, tudo 

devidamente assinado por autoridade superior competente.  

 

Em que pese a força imperativa do dever de usarmos as decisões plenárias desta 

Casa de Contas como balizadoras nas decisões posteriores em processos cuja 

natureza encontrar similaridades, faz-se mister trazer à baila, à guisa de ampliar a 

discussão ainda recorrente nesta Corte de Contas acerca da análise do 

cumprimento do art. 42 da LC 101/200, alguns comentários sobre a decisão plenária 

explicitada no Parecer Prévio TC 027/2018 – Plenário (Processo TC 4003/2013), lido 

na sessão de 26 de junho de 2018 e, por esta razão, solicitei vista dos autos. 

 

II.1 PRELIMINARMENTE: 

 

II.1.1 – SOBRESTAMENTO: 

 

Em 3ª sessão ordinária ocorrida em 12/02/2019, o Conselheiro Sebastião Carlos 

Ranna, fez proposta de sobrestamento dos presentes autos e todos os demais que 

tratam da análise da matéria referente ao artigo 42 da LRF, sob o argumento de que 

os autos do processo TC 4003/2013 que trata da Prestação de Contas do Município 

de Vitória, consta discussão acerca do tema, com entendimento divergentes dos 

membros desta Corte de Contas, não ocorrendo o trânsito em julgado. 

 

Pois bem, rememoro a Vossas Excelências que o voto proferido pelo Relator 

Rodrigo Chamoun referente ao item: Obrigações  de  despesas  contraídas,  nos  

dois  últimos  quadrimestres  do mandato,  sem  disponibilidade  financeira  

suficiente  para  o  seu  pagamento (item  6.5.1.1 do RTC 203/2014 e 2.5 da ICC 

13/2015), acompanhou o entendimento técnica e ministerial par manter a 

irregularidade recomendando ao Poder Legislativo a Rejeição das Contas. 

 

Em voto vista TC 86/2016 o Conselheiro Sérgio Borges, entendendo que a 

irregularidade apontada deveria ser afastada, por entender  inexistir  naqueles autos  

elementos  para  se  afirmar  com  escorreita  convicção se ocorreu ou não a 

irregularidade, porque seria necessário que haja subsunção do fato a norma,  visto  
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que  não  consta  do  processo  demonstrativo  de  dívidas  contraídas  nos dois 

últimos quadrimestres do mandato do Gestor, sugerindo a aprovação com ressalvas. 

 

Solicitando Vistas, o Conselheiro Ranna, argumentando que a nota técnica deste 

Tribunal decorreu de normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não 

trazendo nenhum elemento estranho da Lei de Responsabilidade Fiscal, propôs a 

recomendação pela Rejeição das Contas. 

 

Seguindo o Julgamento, o Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, 

apresentou voto vista, trouxe entendimento no sentido de que a análise com base na 

orientação do STN, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais 

criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha adotando em exercícios anteriores, 

de forma a violar flagrantemente os princípios constitucionais da segurança jurídica, 

bem como pelo exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa, pugnou 

que seja negada eficácia da Nota Técnica 001/2013, bem como a orientação 

constante da Portaria Conjunta STN-SOF nº01/2011 e acompanhando os 

fundamentos exarados pelo Conselheiro Sérgio Borges, votou pela aprovação com 

ressalvas, sugerindo diligência para apuração se os empenhos decorriam de 

contratos firmados nos dois últimos quadrimestres. 

 

Em razão dos votos proferidos, o então Conselheiro José Antônio Pimentel 

requerendo vistas, emitiu posicionamento acompanhando o entendimento esposado 

acerca da segurança jurídica, bem como, a desnecessidade de diligências para 

analisar os documentos relativos ao ano de 2012 em razão de que já encontrava o 

Tribunal na fase de apreciação do ano de 2016, onde poderia ocorrer a dificuldades 

ao gestor de conseguir a documentação da época, votando pela Aprovação das 

Contas. 

 

O Eminente Relator Rodrigo Chamoun levando em consideração as manifestações, 

proferiu voto no sentido de diligência in loco no    prazo improrrogável  de  30  dias, 

se os    empenhos    levantados    pela    área    técnica    no descumprimento  do  

art.  42  da  LRF  são  oriundos ou  não de  contratos firmados  nos  dois  últimos  

quadrimestres  do  exercício  de  2012. 
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Após vários debates ocorrido na 15ª Sessão Ordinária, foi determina a diligência, 

contudo os Conselheiros Ranna e Rodrigo Chamoun divergem quanto a forma de 

apuração do artigo 42 da LRF, entendendo pela metodologia orientada pelo STN, 

gerando a Decisão TC 1828/2017. 

 

Realizada a diligência e após manifestação do Relator e voto vistas dos 

Conselheiros Sérgio Borges e Marco Antônio da Silva, prevaleceu o voto vogal do 

Conselheiro Sérgio Borges, onde votou, alterando posicionamento  anterior   propôs 

a  exclusão da análise, considerado  impossível  o aferimento  naquela  prestação  

de  contas  a  irregularidade referente à “Obrigações  de  despesas  contraídas,  nos  

dois  últimos  quadrimestres  do  mandato, sem   disponibilidade   financeira  

suficiente  para  o  seu  pagamento”,  diante  das alterações  interpretativas  

promovidas  e  da  falta  de  informações  necessárias  para sua  aferição,  

considerando,  ainda,  a Decisão  Normativa  001/2018, aprovada  por esta   Corte  

de  Contas,  que  sugere  a  inviabilidade  de  reabertura  da  instrução processual  

dos autos, resultando no Parecer Prévio TC 27/2018. 

 

O Parecer Prévio exclui da análise o artigo 42 da LRF, onde em consulta no sistema 

etcees não visualizei que houve interposição de recurso com a finalidade de 

rediscutir a matéria acima ventilada. 

 

Com efeito, sobrestamento é o ato jurídico que permite ao julgador ganhar tempo até 

que outras informações sejam prestadas sobre o processo em pauta ou congêneres, 

para evitar decisões conflitantes acerca de um mesmo tema. 

 

Nessa linha de intelecção observando que os presentes autos encontram-se em 

fase final de julgamento de Recurso de Reconsideração em desfavor do Parecer 

Prévio 137/2017 onde houve a análise das contas trazendo a única irregularidade a 

infringência ao artigo 42 da LRF utilizando a metodologia orientada pela Secretaria 

do Tesouro Nacional, entendo que postergar o julgamento dos presentes autos e os 

demais autos que tratam da matéria, estaria contrariando o princípio da razoável 

durabilidade dos processos, acrescentando que resta prejudicada a rediscussão 

quanto à forma de análise em relação à matéria ora ventilada. 
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Nesse caminhar, não acolhendo a proposição de sobrestamento dos presentes 

autos, passo a analisar os presentes autos. 

 

II.1.2 - JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS: 

 

É inegável, na atualidade, a relevância do papel desempenhado pelos Tribunais de 

Contas sobre o Estado Democrático de Direito e, com sua estrutura, serve como 

instrumento de exercício de cidadania, onde sua jurisdição e competência, 

específicas no Controle Externo e na Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da Administração Pública, estão submetidas, acima de 

tudo, à Constituição, à lei e ao interesse público. 

 

A competência dada ao Tribunal de Contas para apreciar as contas prestadas pelo 

Chefe do Executivo, mediante parecer prévio, está disciplinada na Constituição 

Federal em seu artigo 71, inciso I. 

 

Também é certo afirmar que, nos últimos anos, o Brasil vem passando por reformas 

administrativas, com mudanças de paradigmas, saindo de uma administração 

burocrática para assumir um modelo gerencial, com foco em resultados. 

 

Atentas a estas transformações, as instituições passaram a preocupar-se em 

reformular suas estratégias de atuação, de modo a atender às exigências impostas 

pelo novo modelo. 

 

Nessa perspectiva, os Tribunais de Contas do Brasil iniciaram discussão acerca da 

necessidade de incremento da eficácia, eficiência e efetividade das suas ações, 

sendo o aparato legitimador dessa necessária mudança a Constituição Federal de 

1988, intitulada como “Constituição Cidadã”. 

 

Em consequência desta nova forma de agir, o controle externo está se tornando 

cada vez mais interativo, através de ações amparadas no artigo 1º da Constituição 

Federal, a fim de buscar maior efetividade e transparência em suas manifestações. 

 

Nesse contexto, sobretudo, o processo de apreciação nos Tribunais de Contas não 
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se limita às estreitas e frias fronteiras da legalidade. Consagra, em toda sua 

extensão, uma possibilidade de apreciação jurídica dos fatos, permitindo que sejam 

sopesados, pelo órgão de controle, todos os fatores que incidiram sobre o agente no 

momento em que buscava a realização do interesse público. É, portanto, um 

processo que almeja justiça. 

 

Esta prática, inclusive, foi recentemente positivada no nosso ordenamento jurídico, 

quando da alteração da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, com a inclusão do 

art. 22, verbis: 

 

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 

considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos 
administrados. 

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as 
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a 

ação do agente.         

  

Sobre o dispositivo supra transcrito, lícito afirmar que pode ser entendido como o 

fundamento normativo específico, de per si¸no nosso direito, para a adoção da 

deferência judicial (ou, mais amplamente, deferência do controlador) às 

interpretações razoáveis da administração pública.  

 

Não que este fundamento normativo específico fosse imprescindível ou que 

houvesse qualquer vedação anterior, no ordenamento jurídico brasileiro, à adoção 

das teorias da deferência, tão comuns em tantos países estrangeiros.  

 

Mas, sem dúvidas, esta previsão específica encoraja ainda mais a nós, 

controladores, a atuarem neste sentido, em respeito a interpretações e decisões 

razoáveis da administração em contexto de indeterminação jurídica, ou, na 

expressão da lei, em contexto de “dificuldade” jurídica. 

 

Por outro lado, em que pese esta nova realidade consagrada no ordenamento 

jurídico pátrio, esta Corte de Contas, no seu dever constitucional de apreciar/julgar 

as contas dos gestores públicos, vê-se submetida aos ordenamentos que norteiam a 

elaboração das mesmas, à luz da boa técnica.  
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Nesse sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, por meio da Lei nº 

10.180/2001, no seu art. 17, inciso I, assume a incumbência de órgão central de 

contabilidade da União: 

 

Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal:  
I -a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central 

 

O artigo 50, §2 do mesmo diploma normativo também estabelece a competência 

para a STN de elaborar as normas gerais para consolidação das contas públicas, ao 

STN, verbis: 

 

Art. 50... 

§2º. A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas 
caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não 
implantado o conselho de que trata o art. 67.   

 

O art. 42 da LC 101/2000, no exercício em análise, teve seu tratamento contábil 

delineado nos moldes da 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 

Público (MCASP) e do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), aprovados pelas 

Portarias STN nº 406 e 407/2011 e Portaria Conjunta STN-SOF nº 01/2011, 

entrando em vigor na data da sua publicação 22/06/2011, aplicando-se seus efeitos 

a partir da execução da Lei Orçamentária de 2012. 

 

A Nota Técnica SEGEX  001/2013, de fato, foi emitida em 2013, sendo embasada 

nas Portarias mencionadas, em consonância com a legislação vigente, alterando a 

forma de metodologia anteriormente aplicada neste Tribunal acerca do artigo 42 da 

LRF.  

 

Em sua Lei Orgânica, a Lei Complementar nº 621/2012, este Tribunal de Contas 

considera os responsáveis pelo registro e escrituração contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial, bem como das operações de gestão dos negócios 

públicos, como jurisdicionados e, inclusive, atribui a estes responsabilidades. É o 

que mostra o art. 5º, X: 

 

Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange: 
.... X - os responsáveis pelo registro e escrituração contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial, bem como das operações de gestão dos 
negócios públicos nas entidades mencionadas no artigo lº, inciso IV, bem 
como da fiscalização, da execução e da exação dos registros procedidos;  

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 548F8-FC9DE-9B449



 PARECER PRÉVIO TC-043/2019  

lm/fbc 

  

O Código de Ética dos Contadores, aprovado pela RESOLUÇÃO CFC Nº 803/96, 

atualizado pela NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC Nº 1 DE 

07.02.2019, tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os 

Profissionais da Contabilidade, quando no exercício profissional e nos assuntos 

relacionados à profissão e à classe.  

 

Em seu art. 2º, ao tratar dos deveres, é incisivo na exigência da observância da 

legislação vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade: 

 

Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade: (Redação alterada 

pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010) 
 
I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade 

técnica, observada toda a legislação vigente, em especial aos Princípios de 
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os 
interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade 

e independência profissionais; (Redação alterada pela Resolução CFC nº 
1.307/10, de 09/12/2010) 

 

Ainda em seu art. 3º, que trata das vedações, há a disposição da obrigatoriedade do 

cumprimento dos regramentos do Conselho Federal de Contabilidade por parte dos 

contabilistas:  

Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da 
Contabilidade: (Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 
09/12/2010) 

... 
XX – executar trabalhos técnicos contábeis sem observância dos Princípios 
de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade; (Redação alterada pela Resolução CFC 
nº 1.307/10, de 09/12/2010) 

 

Assim, a princípio, não poderia se cogitar justificativas plausíveis para o 

desconhecimento, por parte dos responsáveis técnicos pela contabilidade dos 

municípios, dos regramentos impostos pelo arcabouço jurídico vigente, no qual se 

insere as normativas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

 

A Nota Técnica SEGEX  001/2013 apenas se limitou a criar diretrizes que nortearam 

os procedimentos operacionais de apuração do art. 42 da LRF, com abrangência 

restrita ao corpo técnico desta Corte, em obediência ao seu Regimento Interno, 

RESOLUÇÃO TC Nº 261, DE 4 DE JUNHO DE 2013, em seu art. 47, II: 
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Art. 47. Compete a Secretaria Geral de Controle Externo – Segex: 

... II - emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, 
objetivando uniformizar técnicas e padrões nas fiscalizações e análise de 
contas; 

 

Lado outro, também deve ser levado em consideração que, muito embora, a STN 

seja o órgão competente para a edição de normas gerais, compete aos órgãos de 

controle tolerar, por dever de lógica, um conjunto de interpretações consideradas 

juridicamente razoáveis, observando que, em decorrência de novas orientações 

possa vir o administrador sofrer efeitos de fatores razoavelmente imprevistos. 

Sabemos que a liberdade de gestão não está fora do controle. Todavia, o gestor 

dominava a metodologia aplicada em 2008, a qual norteou sua postura nos dois 

últimos quadrimestres do exercício de 2012, o que, de certa forma, conferia aos 

jurisdicionados segurança jurídica e confiança no sentido de que o exame das 

contas seguiria este padrão. 

 

Em virtude de sua natureza pontual e temporária, a limitação legal enseja 

adequações na rotina dos procedimentos administrativos e contábeis voltados a 

qualquer contração de despesa que possa ultrapassar o último ano de mandato do 

Chefe do Executivo, sendo que estes procedimentos são planejados ao longo do 

mandato, e mudança de entendimento ou de forma de metodologia próximo ao final 

do mandato pode gerar prejuízos na análise das contas. 

 

Tanto é assim que o art. 24 da LINDB dispõe que “a revisão, nas esferas 

administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, 

processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em 

conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança 

posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente 

constituídas”.                   

 

Pois bem, muito embora a Lei Complementar nº 101/2000 esteja em vigor há mais 

de uma década, não havia uma regulamentação precisa e específica aos 

procedimentos práticos da regra veiculada no artigo 42, ficando ao encargo dos 

municípios interpretá-la e aplicá-la de acordo com os parâmetros do sistema 

normativo brasileiro. 
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Deve, pois, ser levada em consideração obediência à citada lei, sem perder de vista 

os princípios da eficiência, razoabilidade e economicidade, proporcionando ao 

administrador público, uma transição de governo mais transparente, sempre em 

atenção ao interesse público, analisando as diferentes correntes doutrinárias; 

posicionamento do Poder Judiciário acerca do tema; verificação dos parâmetros dos 

Tribunais de Contas na avaliação do cumprimento dessas exigências legais pelos 

seus entes fiscalizados e, por fim, examine das consequências resultantes da 

desobediência aos dispositivos legais. 

 

Dito isso, defensável e razoável entendimento a ser adotado por este Plenário, 

baseado no princípio da proteção da confiança e, via reflexa, da segurança jurídica, 

por meio do qual as legítimas expectativas depositadas por terceiros em atos ou 

condutas estatais, com fundamento numa base de confiança, sejam considerados. 

 

Portanto, nessa via de entendimento, revela-se prudente aplicar, nas contas de 

2012, a metodologia de apuração adotada por esta Corte de Contas no exercício de 

2008, para efeito de confronto dos resultados frente às duas metodologias que 

possa conduzir o julgamento das contas em análise. 

 

II.1.3 - OBRIGAÇÃO FUNCIONAL DO JULGADOR: 

 

Antes de se proceder ao confronto de metodologia de apuração dos exercícios de 

2008 e 2012, à vista dos números trazidos na prestação de contas objeto da análise, 

ora proposto, imperioso, ainda, esclarecer que, em absoluto, a segurança jurídica 

constitui obstáculo para tanto.  

 

Não só porque decorre deste, o princípio da proteção à confiança, mas, sobretudo e 

em especial, porque o julgador não só pode como deve, por imposição de ofício, 

apreciar todas as questões que lhe são submetidas.    

 

E, como dito, hoje, mais do que antes, de suma importância que a motivação 

daqueles que julgam ou controlam os atos jurídicos leve em conta as circunstâncias 

fáticas do caso concreto, bem como àquelas envoltas à figura do próprio agente que 

praticou a conduta, levando em consideração as percepções de um “administrador 
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médio”, pois só assim haverá julgamentos consentâneos com a realidade. 

 

O Art. 1º, II da Lei Complementar nº 621/2012 estabelece que o Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, 

nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei 

Complementar, compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador 

do Estado, com a emissão de parecer prévio no prazo de sessenta dias a contar do 

seu recebimento. 

 

Também, aborda no artigo 55, III que faz parte da etapa do processo a apreciação 

ou o julgamento dos processos de sua competência. 

 

Diz, o artigo 140 do Código de Processo Civil, que o juiz não pode se eximir de julgar 

o conflito, ainda que não exista lei expressa prevendo aquela hipótese verificada nos 

autos, alegando lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.  

 

Para tanto, deverá valer-se da jurisprudência, da doutrina estrangeira, dos usos e 

costumes, mas não lhe é dado deixar de arbitrar o conflito, código aplicado 

subsidiariamente conforme estabelece o artigo 70 da LC 621/2012. 

 

De igual modo e com mais razão, não pode o magistrado deixar de aplicar a lei 

quando a situação de fato é clara a demonstrar a ocorrência da hipótese prevista 

pelo legislador. 

 

Conforme esclarecimentos de Alexandre de Moraes o Poder Judiciário, desde que 

haja plausibilidade de ameaça ao direito, é obrigado a efetivar o pedido de prestação 

jurisdicional requerido pela parte de forma regular, pois a indeclinabilidade da 

prestação jurisdicional é princípio básico que rege a jurisdição, uma vez que a toda 

violação de um direito responde uma ação correlativa, independentemente de lei 

especial que a outorgue (Direitos Humanos Fundamentais. Teoria Geral. 

Comentários aos artigos 1º ao 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Doutrina e Jurisprudência. São Paulo, 1998, volume 3, p. 197). 

 

A  obrigatoriedade de julgar está prevista no artigo 35 da Lei Orgânica da 
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Magistratura, que, diga-se de passagem, aplica-se aos Conselheiros dos Tribunais 

de Contas, em seu inciso I que são deveres do magistrado: cumprir e fazer cumprir, 

com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício 

e no inciso  III que o juiz deve determinar as providências necessárias para que os 

atos processuais se realizem nos prazos legais, decorre desta norma que é dever do 

magistrado interpretar e aplicar a legislação, dada pelo Poder Político Constituinte. 

 

Nessa toada, divirjo do entendimento esposado pela Eminente Conselheira 

Substituta, em seu voto TC 6485/2018, que expôs seu fundamento baseado na 

decisão do TC 4003/2013, que se encontra em fase recursal, onde, em nome do 

princípio da segurança jurídica, decidiu-se pela impossibilidade de analisar o artigo 

42 da LRF referente ao exercício de 2012.  

 

Consequentemente, no exercício da obrigação que me é imposta, na condição de 

julgador,. passo a descrever a metodologia utilizada no exercício de 2008, conforme 

posicionamento por mim exarado neste voto quando da apreciação das normas 

estipuladas na metodologia de análise técnica. 

 

III - MÉRITO 

 

Assim, face ao que acima foi exposto, passo a descrever a metodologia utilizada no 

exercício de 2008. 

 

Os conceitos adotados foram os apresentados como instruções preenchimento na 

planilha denominada “AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LC 

101/2000 (LRF)”: 

 

DISPONIBILIDADES EM 31/12/2008 - O resultado desta linha evidenciará o saldo 

contábil existente em 31/12/2008 das contas que compõem o Ativo Disponível 

descontados os valores vinculados às obrigações decorrentes de compromissos 

assumidos a serem custeados com recursos de transferências involuntárias e 

as reservas financeiras do regime próprio de previdência. 

 

ATIVO DISPONÍVEL - O resultado desta linha deve evidenciar o total do saldo 
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existente em 31/12/2008 na conta contábil "Ativo Disponível". (deve conferir com o 

Balanço Patrimonial ou com Fluxo Contábil de Caixa do mês de dezembro de 2008 - 

"Saldo para o exercício seguinte") 

 

DISPONIBILIDADES NÃO VINCULADAS - Nesta linha será evidenciado o saldo 

contábil em 31/12/2008 das contas correntes e aplicações financeiras que não 

mantém vinculação com despesas específicas em fontes de recursos provenientes 

de transferências involuntárias (convênios, programas, projetos, etc.) (A informação 

pode ser extraída do Fluxo de Caixa em 30/04/2008 e 31/12/2008 - Saldo contábil) 

 

DISPONIBILIDADES VINCULADAS - Esta linha evidenciará o valor total do saldo 

contábil em 31/12/2008 das contas correntes e aplicações financeiras que mantém 

vinculação com despesas específicas em fontes de recursos provenientes de 

transferências involuntárias. (convênios, programas, projetos, etc.) e o saldo das 

reservas financeiras do regime próprio de previdência. (A informação pode ser 

extraída do Fluxo de Caixa em 30/04/2008 e 31/12/2008 - Saldo contabil) 

 

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM 31/12/2008 - Esta linha 

evidenciará o valor total das despesas assumidas no exercício de 2008 que devem 

possuir suficiente disponibilidade de caixa para seu pagamento no exercício 

seguinte. Seu valor é representado pelo total do Passivo Financeiro (exceto pelos 

RPs processados inscritos decorrentes de transferências involuntárias, cujos 

recursos para custeio decorram de covênios, programas ou projetos específicos) 

somado ao cancelamento de liquidações em 2008 e às inclusões de despesas 

processadas em 2008.  

 

PASSIVO FINANCEIRO - Nesta linha registrar o valor total do passivo financeiro 

representado pelo somatório dos RPs processados, somado ao serviço da dívida a 

pagar, aos depósitos, aos débitos de tesouraria, às obrigações por empenhos 

liquidados, aos valores registrados no grupo de credores - entidades e agentes e 

aos valores pendentes a curto prazo. Deve coincidir com o valor demonstrado no 

Balanço Patrimonial de 2008 ou com o saldo da conta "passivo financeiro" do 

Balancete Contábil do mês de dezembro de 2008. 

Observar ainda, se existem contas de natureza financeira demonstradas no grupo 
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Passivo Permanente.  

 

RP NÃO PROCESSADOS (vinculados e não vinculados) - Neste campo deve ser 

informado o total dos restos a pagar não processados em 30/04/08 e 31/12/08 que 

consta no Passivo Financeiro.  

 

RP PROCESSADOS - Nesta linha registrar o valor total dos restos a pagar 

processados inscritos. (extrair do  Balanço Patrimonial ou do Balancete Contábil 

do mês 12/2008) e do saldo de RP de exercícios anteriores (extrair o saldo 

anterior do Balanço Patrimonial de 2007 e deduzir os pagamentos com base no 

Balancete das despesas extra-orçamentárias em 30/04/08 e 31/12/08). Anexar cópia 

dos balancetes. 

 

RP PROCESSADOS - vinculados - Nesta linha registrar o valor total dos restos a 

pagar processados  decorrentes de obrigações assumidas para serem pagas 

exclusivamente com recursos vinculados a transferências involuntárias (convênios, 

programas, projetos, etc.) Extrair informações dos mesmos documentos 

relacionados para RP processados. 

 

CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÕES EM 2008 - Nesta linha registrar o valor total 

das despesas que tiveram suas liquidações canceladas no exercício de 2008. 

(extrair informações da relação de cancelamentos de liquidações - neste caso, juntar 

cópia do relatório, notas de cancelamento de liquidações com respectivas 

justificativas)  

 

INCLUSÕES DE DESPESAS PROCESSADAS EM 2008 - Nesta linha registrar o 

valor total das despesas que pelo regime de competência deveriam ter sido 

liquidadas em 2008 no entanto não foram reconhecidas na contabilidade. (extrair 

estas informações a partir da análise de processos de despesas tomando-se por 

base as liquidações de restos a pagar realizadas nos primeiros meses do exercicio 

de 2009 - o relatóriode liquidações de restos a pagar pode ser uma fonte de 

pesquisa. Outra fonte de pesquisa pode ser o relatório de empenhos no 

elemento de despesa "despesas de exercícios anteriores" realizados em 2009. 
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SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM 2008 - O 

resultado desta linha demonstra que há disponibilidade de caixa suficiente para o 

pagamento das obrigações assumidas no exercício. Situação regular face ao artigo 

42 da LRF. 

 

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM 2008  - O 

resultado desta linha demonstra que não há disponibilidade de caixa suficiente para 

o pagamento das obrigações assumidas no exercício.  

 

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA - OBRIGAÇÕES VINCULADAS - O resultado desta 

linha demonstra que  houve inscrição de restos a pagar decorrente da 

execução de despesas cuja fonte de recursos provém de transferências 

involuntárias, sem efetiva arrecadação. Neste caso, observar se a despesa liquidada 

possui suporte financeiro no instrumento de convênio firmado. 

 

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA SEM AFETAÇÃO AO ART. 42 - O resultado desta linha 

demonstra que a dívida líquida em 31/12/2008 manteve-se inferior à dívida em 

30/04/2008, demonstrando que nos dois últimos quadrimestres as despesas 

assumidas contaram todas com disponibilidade financeira, estando o Poder em 

situação regular perante o artigo 42 da LRF. 

 

DÍVIDA LÍQUIDA DE CURTO PRAZO EM 31/12/2008 - O resultado desta linha 

demonstra que a dívida líquida em 31/12/2008 foi maior que a de 30/04/2008, 

restando caracterizado que nos dois últimos quadrimestres as despesas assumidas 

não contaram com suficiente disponibilidade financeira, estando o Poder em 

situação de desrespeito ao artigo 42 da LRF. 

 

Dos conceitos apresentados, verifiquei os seguintes pontos relevantes: 

 

• Em 2008, assim como em 2012, deu-se a separação da disponibilidade de 

caixa e despesas compromissadas por fonte de recursos; 

• Para a apuração das disponibilidades de caixa, foram incluídas todas as 

contas do passivo financeiro, exceto os restos a pagar não processados, sendo 

que estas, na metodologia de 2012, eram incluídas; 
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• A apuração do cumprimento do art. 42 foi aferida sobre as disponibilidades 

de caixa das fontes não vinculadas (recursos próprios) em confronto com as 

despesas compromissadas não vinculadas, exceto os restos a pagar não 

processados; diferente de 2012, que foram confrontadas em todas as fontes de 

recursos separadamente, inclusive sobre os Restos a Pagar Não Processados; 

• No que pese a vigência dos Pareceres Consulta 25/2004, 03/2005 e 

12/2007, que tem, no seu cerne, a necessidade do lastro financeiro quanto à sua 

execução até 31/12 das despesas de carácter continuado, estas foram 

contempladas quando da exclusão dos Restos a Pagar Não Processados, ou 

seja, sua liquidação deve ocorrer dentro do exercício financeiro, permanecendo, 

então, apenas os Restos a Pagar Processados. 

  

A aplicação da metodologia usada em 2008 nestas contas de 2012 leva ao seguinte 

resultado: 

 

Vale ressaltar que, para efeito da metodologia de 2008, ao considerar somente os 

Restos a Pagar Processados, contemplou-se os ditames dos Pareceres Consulta 

25/2004, 03/2005 e 12/2007, que impõem a necessidade de existência do lastro 

financeiro em caixa em 31/12 para a execução das despesas de carácter 

continuado. Isso ficou garantido na exclusão dos Restos a Pagar Não Processados. 

 

Vê-se, portanto, que, quando aplicamos a metodologia de 2008 sobre os mesmos 

dados contábeis que subsidiaram a apuração da metodologia de 2012 (fls. 202 e 

203), verifica-se que a insuficiência financeira permanece, no montante de R$ 

112.631,77, embora inferior à metodologia de 2012, na qual se observa insuficiência 

de R$ 540.501,19. 

 

É importante salientar que, embora o artigo 42 se refira pontualmente às despesas 

contraídas nos oito meses do último ano de mandato, o inciso XII do artigo 1º do 

Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de responsabilidade do Prefeito que 

“antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem 

vantagens para o erário”.   

 

Proibição semelhante está disposta no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, a saber: 
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Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão 
como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o 

disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no 
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte 

diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, 

devidamente publicada. 

 

Tanto o TCU (Acórdão nº 2360 – Plenário) como esta Corte (Acórdão 1184/2014 – 

Plenário e Acórdão 1215/2017 - Plenário) já se manifestaram sobre este tema. 

 

Nesse passo, destaco que o pagamento das despesas contraídas nos oito meses 

finais do último ano do mandato não poderá ser priorizado, em prejuízo daquelas 

despesas contraídas em período anterior, visto que a quebra da ordem cronológica 

não corresponderia à interpretação literal e sistemática da LRF, a qual, textualmente, 

define, no parágrafo único do artigo 42, que na determinação da disponibilidade de 

caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o 

final do exercício.  

 

Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas compromissadas a pagar, 

inclusive todas as do próprio exercício e as eventualmente remanescentes de 

exercícios anteriores. 

 

De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de obrigações contraídas nos 

últimos dois quadrimestres, deverão ser pagas até o final do ano ou, se for o caso, 

ser pagas no ano seguinte com recursos provisionados no ano anterior. Para 

cumprimento da regra, o limite a ser observado é o de disponibilidade de caixa, 

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do 

exercício. Para que essas despesas possam ser pagas, é preciso pagar 

primeiramente os credores mais antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem 

cronológica das obrigações. 

 

Diante dos dois cenários, pode-se afirmar que ambas as metodologias de apuração 

do art. 42 da LRF demonstram que o gestor, de fato, não se preocupou em manter 

em caixa os lastros financeiros daquelas despesas executadas nos dois últimos 
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quadrimestres do exercício de 2012, de forma que a execução destas não 

comprometessem o orçamento do exercício seguinte. 

 

De forma complementar e visando dar mais robustez à análise, entende-se que a 

aplicação da metodologia adotada em 2008 sobre as contas de 2012 extingue 

qualquer suspeita de ausência de critério seguro que justifique a omissão de 

julgamento das contas em tela por parte desta Corte de Contas. 

 

III. 1 - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA 

PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO CONCRETO - 

PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA 

 

No cenário dos autos, em que se discute uma indisponibilidade de caixa em final de 

mandato da ordem de R$ 112.631,77, é essencial debater princípios como os da 

proporcionalidade e da razoabilidade que não são temas novos.  

Muito pelo contrário, tais preceitos já eram abordados pela filosofia na antiguidade. 

Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a 

justiça, definiu que o justo é uma espécie de termo proporcional:  

 

Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto é o que viola a 
proporção. Desse modo, um dos termos torna-se grande demais e o outro 
demasiado pequeno, como realmente acontece na prática; porque o homem 

que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem 
demasiado pouco do que é bom. [g.n.] 
(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José 

Américo Motta Pessanha.  4. ed.  São Paulo: Nova Cultural, 1991,  p. 103) 
 

O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se sobre o mesmo assunto que, 

para o doutrinador Uadi Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos 

cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza abarca diversos quadrantes 

da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:  

O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o 
vetor por meio do qual o intérprete busca a adequação, a racionalidade, a 
idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato 

de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de 
poder. 
Os americanos o qualificativo razoabilidade; os alemães, proporcionalidade; 

os europeus, proibição de excesso. Todos esses termos são apropriados, 
pois computam ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o 
que interessa. 

(Curso de Direito Constitucional. 9. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
691.) 
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A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de 1988, consagrou princípios 

explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV 

da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da razoabilidade e da 

proporcionalidade:  

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
CAPÍTULO I 

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; [g.n.] 
 

Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também 

cuidou de direcionar a atuação dos órgãos da Administração pública segundo os 

mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira expressa:  

 

Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos 
Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, 
interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]:  

 

Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade 

de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, quando afirma que 

“um princípio ou postulado intimamente conectado ao devido processo legal 

substancial é o da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e dos 

administrativos, que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para 

Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são 

princípios complementares e indissociáveis. E mais: 

 

A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do devido processo legal 
na ordem constitucional, eis que, com efeito, ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV). 

[...] 
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do modo mais 
amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição 

a direitos políticos não é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do 
gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos públicos, ou a 
cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe 

alguém de contratar com a Administração Pública, ou dela receber 
benefícios fiscais ou creditícios, subvenções por determinado período, 
atinge sua liberdade de contratar e de participar da vida negocial (g.n.).  

(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed.  São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 181) 
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Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 tratou de ditar as 

diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive 

quando sua atuação se der no âmbito administrativo processual: 

 

Art. 2
o
 A Administração Pública obedecerá , dentre outros, aos princípios 

da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade , 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de : 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial 
de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção 
pessoal de agentes ou autoridades; 
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de 
sigilo previstas na Constituição; 
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público; 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem 

a decisão; 
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos 
dos administrados; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de 
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; 
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações 

finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de 
que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 

previstas em lei; 
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da 
atuação dos interessados; 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de 
nova interpretação. [g.n.] 
 

Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, 

merecendo, então, a mesma intensidade a privação de bens, na medida em que um 

processo administrativo que visa aplicar multa ou impor ressarcimento pode atingir 

os bens do indivíduo. 

 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodificam outra questão 

relevante para os direitos e garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não 

estabelecer seguro critério e devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, 

arrisca-se tolher outro legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, que é a básica garantia individual expressamente assentada no inciso XIII, 

do art. 5º da Constituição Federal. Por isso: 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 548F8-FC9DE-9B449



 PARECER PRÉVIO TC-043/2019  

lm/fbc 

  

É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração) 

verificar a natureza da conduta praticada e o seu grau de reprovabilidade à 
luz dos princípios que informam a atuação daqueles que se relacionam com 
a Administração Pública ou que manejam recursos públicos. 

(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador.  Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em 
www.direitodoestado.com.br. Nº 28, novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 

7,9) 

 

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de Contas publicado pela 

ATRICON – Associação e Membros de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto 

Rui Barbosa define o princípio da proporcionalidade da seguinte forma: 

 

“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua 
primeira aparição na Ciência Jurídica . Ainda na primeira metade do 

século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa 
ordem da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do 
Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não 

desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura 
de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública 
não poderia utilizar um canhão para abater um pequeno alvo . De lá 

para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e 
a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns parâmetros 
para que, no caso concreto, fosse possível avaliar a eventual 

desproporcionalidade de certos atos administrativos.  
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três 
subprincípios de cuja confluência depende a aprovação no teste da 

proporcionalidade: 
4. Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige 

relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins colimados pela lei 

ou ato administrativo. 

5. Subprincípio da Necessidade : Aqui o objetivo pode ser traduzido 

por uma sábia máxima popular: “dos males, o menor!”. O que esse 

subprincípio investiga não é tanto a necessidade dos fins, porém e 

sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder 

Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em favor 

daquela que afetar o menos possível os interesses e as liberdades em jogo.  

6. Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito: A cláusula 

da proporcionalidade stricto sensu decorre do reconhecimento de que os 

meios podem ser idôneos para atingir o fim, contudo, ainda assim, 

desproporcionais em relação ao custo-benefício.” 

 

A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central 

do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para atingir o fim. 

Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui-se que 

a adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na apreciação dos 

pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas sobre as contas que os 
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prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por decorrência da ordem 

constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito. 

O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que a fiscalização do município 

será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos 

sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei e que o 

controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de 

contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos 

municípios, onde houver. 

 

O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito 

deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 

membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável 

importância ao parecer prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum de 

dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à 

Constituição, concedendo um elevado status constitucional à emissão de tais 

pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada 

e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais (Belo Horizonte: v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).  

 

A regra constitucional é cristalina ao determinar que não há o julgamento, pelo 

Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes 

haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas por meio da emissão 

do parecer prévio. 

 

O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o cumprir do orçamento, dos 

planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis 

de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para 

saúde, educação e despesas com pessoal. 

 

Na apreciação das contas de governo, como se percebe, temas muito variados e de 

pesos diferentes no âmbito das finanças públicas são avaliados pelos tribunais de 

contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua “aprovação”, “aprovação com 

ressalvas” ou “rejeição”.  
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As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na esfera jurídica de quem as 

prestou, podendo servir de base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura 

pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque de assuntos ligados à 

administração pública municipal é avaliado na emissão dos pareceres prévios das 

contas prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a aplicação dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 

O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado) estabelece que na fiscalização e no julgamento de 

contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a 

economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a 

proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como 

da aplicação de subvenção e da renúncia de receitas. 

 

O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II, a emissão do parecer prévio 

pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade 

ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo 

que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de 

Contas. 

A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso concreto, em que se aprecia a 

indisponibilidade de caixa em final de mandato da ordem de R$ 112.631,77, pois 

somente uma análise ponderada do conjunto das informações acima analisadas, 

permitirá que este Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa. 

 

Sendo assim, da análise detida dos autos, pude verificar que a insuficiência 

financeira em questão além de não ter causado dano ao erário, tem baixa 

materialidade, razão pela qual deve se dar ênfase à gestão fiscal do Município sob a 

ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

 

Em se tratando de contas de governo, a análise desta Corte deve estar voltada para 

a conduta do Chefe do Executivo na condução da gestão fiscal do Ente, vista de 

maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição de José de Ribamar Caldas 

Furtado: 
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Tratando-se de exame de contas de governo o que deve ser focalizado não 

são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do 
administrador no exercício das funções políticas de planejamento, 
organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na 

concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que foram propostas 
pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem 
alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais 

em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações 
governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do 
Executivo, que se reflete no resultado da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial.  
(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 609). 

 

Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição de sanção ou de 

consequências jurídicas prejudiciais ao gestor depende da observância aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como independe da 

identificação da tipicidade formal, devendo superá-la, pois a reação deve se dar em 

face da ofensa ao bem jurídico tutelado, no caso o equilíbrio intertemporal das 

contas públicas, que inegavelmente não foi afetada no caso concreto. 

 

Nesse contexto, cumpre observar o princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do subprincípio da insignificância, de 

maior utilização no ramo do Direito Penal, mas também aplicável a outras esferas 

jurídicas, notadamente na defesa de direitos fundamentais da pessoa humana. 

 

Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do caso concreto quando é 

dever do aplicador do Direito ponderar as circunstâncias em torno do fato, a 

natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades que 

circundam a realidade sob exame, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de 

oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício do processo 

punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo 

Sancionador (op. cit. p. 201 e 203). 

 

O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de qualquer consequência 

jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente 

violada, limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração, sendo este 

apenas o primeiro passo, exigindo-se do órgão judicante, ir além: 

 

Lembre-se que a tipificação formal é apenas um primeiro passo no 
enquadramento da conduta do agente, fruto, via de regra, de uma leitura 
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preliminar do texto legal, na perspectiva de incidência da norma. 

Necessário, ainda, verificar a adequação material de sua conduta à norma 
proibitiva, o que pressupõe valorações mais profundas, exame de 
particularidades comportamentais, circunstâncias concretas, causas e 

motivações específicas e relevantes do agir humano, fatores sociais 
complexos e influentes no resultado, enfim, um conjunto interminável de 
circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie de estágio 

preliminar no raciocínio jurídico da decisão, não o estágio definitivo.  
[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, 
sem levar em linha de conta fatores complexos e múltiplos que podem 

aparecer nos casos concretos. Descreve-se a conduta proibida com suporte 
em um juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, 
levando em conta padrões de conduta abstratos. Sem embargo, a 

ocorrência efetiva da conduta no mundo real torna imperioso o exame das 
particularidades do caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma 
real conduta que não ofenda, de fato, o bem juridicamente protegido. 

(op. cit. p. 205)   

 

Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis abstratas, interpretando-as 

em conformidade com a ordem constitucional” (idem, p. 206-207): 

 

Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainda que implique um 

mergulho em universo bastante indeterminado de conceitos e até de 
valores, não pode traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]  

 

Portanto, ancorado nesses princípios, reconhecidos em fartos precedentes desta 

Corte de Contas (Parecer Prévio 81/2014, TC 4482/2008; Acórdão 825/2017, TC 

4288/2015; Acórdão 308/2015, TC 2998/2013; Acórdão 64/2015, TC 1972/2006; 

Acórdão 172/2015, TC 3445/2013; Acórdão 186/2014, TC 1937/2012), voto por 

que seja dado provimento ao presente recurso de reconsideração, 

reformando-se o Parecer Prévio 00137/2017-1, proferido pela Segunda Câmara. 

 

III -   CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, divergindo do entendimento técnico e Ministério Público de Contas, 

VOTO no sentido de que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação 

que submeto à consideração de Vossas Excelências. 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante 

as razões expostas pelo relator: 

 

1. CONHECER do recurso de reconsideração, pois presentes os 
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pressupostos de admissibilidade; 

2. NÃO ACOLHER o sobrestamento dos presente autos, com fundamento 

emposado no presente voto; 

3. DAR PROVIMENTO, para reformar o Parecer Prévio 00137/2017-1; 

4. EMITIR parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Ibatiba a 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de responsabilidade do senhor 

Lindon Jonhson Arruda Pereira, prefeito municipal no exercício de 2012, nos 

termos do art. 80, II, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei 

Orgânica do TCEES) c/c art. 132, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 

(Regimento Interno; 

5. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue 

amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de 

contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na 

forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

6. DAR CIÊNCIA aos interessados e ao ilustre representante do Ministério 

Público de Contas, na forma regimental; 

7. ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em julgado. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Conselheiro Relator 

 

 

1. PARECER PRÉVIO TC-043/2019 – PLENÁRIO 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante 

as razões expostas: 

1.1 CONHECER do recurso de reconsideração, pois presentes os pressupostos 

de admissibilidade; 

 

1.2 NÃO ACOLHER o sobrestamento dos presente autos, com fundamento 

emposado no presente voto; 
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1.3 DAR PROVIMENTO, para reformar o Parecer Prévio 00137/2017-1; 

 

1.4 EMITIR parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Ibatiba a 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de responsabilidade do senhor 

Lindon Jonhson Arruda Pereira, prefeito municipal no exercício de 2012, nos 

termos do art. 80, II, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei 

Orgânica do TCEES) c/c art. 132, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 

(Regimento Interno; 

 

1.5 DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue 

amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de 

contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na 

forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 

1.6 DAR CIÊNCIA aos interessados e ao ilustre representante do Ministério Público 

de Contas, na forma regimental; 

 

1.7 ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em julgado. 

 

2. Por maioria, nos termos do voto-vista vencedor do Conselheiro Rodrigo Coelho do 

Carmo. Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou por 

conhecer, negar provimento, emitir Parecer Prévio pela rejeição. Parcialmente 

vencidos o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, no que tange a 

fundamentação utilizada para envio de Parecer Prévio pela aprovação com ressalva 

ao Legislativo Municipal, e a Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas, a qual 

entende pela infringência ao art. 42 no montante de R$7.925,00, valor que 

representa baixa materialidade sendo a irregularidade passível de ressalva. Absteve-

se de votar o Conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, condutor do processo nos 

termos do artigo 86, §4º, do Regimento Interno.  

3. Data da Sessão: 07/05/2019 - 13ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader 

Borges e Rodrigo Coelho do Carmo. 

4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (relatora, nos termos do artigo 86, 

§ 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora nos termos do art. 86, §4º, do Regimento Interno 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público de Contas 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS  

Secretário-geral das sessões em substituição 
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