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0 CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOU N: 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério 

Público de Contas do Estado do Espirito Santo, em face do Parecer Prévio TC- 
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ  COTTA  LOVATTI 

Em substituição 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS  LUIS  HENRIQUE ANASTÁCIO 
DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

Lido na sessão do dia: 31/01/2018 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 

Verificou-se por meio da Decisão Monocratica 00789/2018-3  (fl.  45), pela 

notificação do senhor Luiz Carlos Peruchi para que no prazo de 30 (trinta) dias 

improrrogáveis apresentasse a esta Corte suas contrarrazões, nos termos do  art.  

160, da Lei Complementar n° 621/2012. 

Em atendimento a notificação, o gestor responsável protocolou sob o n° TC 

010966/2018-9, de 27/07/2018, as contrarrazões ao Recurso de Reconsideração 

(fls. 55/62). 

A admissibilidade recursal foi realizada pela relatoria por meio da Decisão 

Monocratica 01342/2018-8 (fls. 64/67), através da qual constatou-se que o pleito 

atende as hipóteses de cabimento, decidindo pelo CONHECIMENTO do presente 

Recurso de Reconsideração. 

Na Instrução Técnica de Recurso 00260/2018-1 (fls. 69/128), o Núcleo de Controle 

Externo de Recursos e Consultas — NRC manifestou-se conclusivamente nos 

seguintes termos: 

V -CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
Conforme exposto, o juizo de admissibilidade foi efetuado por meio da 
Decisão Monocrática 1342/2018- (fls.64/67) de Iara do Conselheiro Relator 
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Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Belo Horizonte: v. 77, n° 4, ano 

XXVIII, 	 2010. 	 Disponível 

http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>). 

em:  

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 n° 3.077 

e asseverou que o parecer é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: 

Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016, informativo 847): 

0 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, §2°, 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, n° 109.  Brasilia:  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.  10, VI, §§1° e 2° do Decreto-Lei n°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 

05  
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responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito as 
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 n°  11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, 

julgado em 25 de junho de 2002): 

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, n° 109.  Brasilia:  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, 
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A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu  art.  80, I, II e Ill, 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 â norma constitucional, 

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

patrimonial. 

11.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL 9/2014 

A Prestação de Contas Anual reflete a atuação do chefe do Poder Executivo 

municipal, no exercício das funções politicas de planejamento, organização, direção 

e controle das politicas 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 As diretrizes e metas fiscais 

estabelecidas e As disposições constitucionais e legais aplicáveis. 

As contas consolidadas foram objeto de análise pela então 5' Secretaria de Controle 

Externo, com vistas à apreciação e A 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: 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Trata o presente processo da Prestação de Contas Anual (PCA) do Sr. 
Prefeito Municipal, Luiz Carlos Peruchi, da Prefeitura Municipal de João  
Nei,  exercício de 2012, formalizada em atenção ao  art.  127 da Resolução 
TCEES 182/02. 

Os demonstrativos contábeis que compõem esta PCA consolidam os dados 
do Município, sendo que a execução orçamentária, financeira e patrimonial 
é dividida entre seis Unidades Gestoras (UG): Prefeitura, Câmara, Fundo 
Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Instituto de 
Previdência e Serviço Autônomo de Agua e Esgoto. 

1.1 LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS 
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SAAE 
Lei  Dec  reto Tipo Valor Fonte 

2338/11 3/12 suplementar P530.400,00 anulação 

2338/11 7/12 suplementar RS 11.500.00 anulacão 
2338/11 15/12 suplementar RS 33.359,00 anulacão 
2338/11 20/12 suplementar RS 13.000,00 anulação 
2338/11 29;12 suplementar RS 10.000,00 anulação 
2338/11 39/12 suplementar P56.000.00 anulação 
2338/11 46/12 suplementar P531.99500 anulacão 
2338/11 54112 suplementar P529.750,00 anulação 

2338/11 57/12 suplementar RS 40.456 88 anulacão 
2338/11 61112 suplementar RS 13.867,43 anulacão 
2338/11 67;12 suplementar P5167.779.15 anulação 
2338/11 69;12 suplementar P586.786.66 anulação 
Total SAAE R$ 474.894,12 
Ciunara Municipal 

2338111 	 4112 	suplementar 	R$ 3.600,00 	anulação 
Fundo Municipal de Saúde 

2338/11 3807112 suplementar RS 1.534.650,00 anulacão 
2338111 3827/12 suplementar P579.500.00 anulação 
2338/11 3878/12 suplementar RS 50.735,00 anulação 
2338/11 3956112 suplementar RS 242.290,00 anulação 
2338/11 3997/12 suplementar P575.520.00 anulacão 
2338111 4035/12 suplementar RS 107.492,33 anulação 

2338111 4068/12 suplementar P5248.881,36 anulacão 
2338/11 40691 2 suplementar RS 25.931,80 anulação 
2338111 4153/12 suplementar P5107.450,00 anulação 
2338/11 4183112 suplementar RS 140.488,14 anulação 
2338/11 4205112 suplementar RS 356.490,21 anulação 
2338/11 4242/12 suplementar P533.889.00 anulação 

2338/11 4243/12 suplementar RS 734.215,23 anulação 
2338/11 4274112 suplementar P587.737,46 anulacão 
2338/11 4275/12 suplementar RS 53.753,15 anulacão 
2338/11 3528/12 suplementar P521.493.93 convenio 
2338/11 4035112 suplementar P59.000.00 convenio 
2338/11 4206/12 suplementar RS 76.212,98 convenio 
2338/11 3808/12 suplementar RS 621.335,94 superávit 

2338111 3957112 suplementar RS 30.000.00 superávit 
Total FM Saúde R$ 4.637.066,53 
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No confronto entre a Receita Arrecadada e a Despesa Orçamentária 
Executada, apurou-se SuPeravit Orcamentdrio,  conforme demonstrado a 
seguir: 

Receita Arrecadada R$ 42.381.177,48 

(-) Despesa Orçamentária Executada R$ 41.833.014,00 

(=) Superavit Orçamentário R$ 548.163,48 

4 RESULTADO FINANCEIRO 

4.1 Indicativo de irregularidade: Déficit Financeiro 

Base Normativa:  art.  10, §§ 1° e 4° da Lei Complementar 101/2000 
e  art.  48, "h" da Lei Federal 4.320/64,  art.  1°, inc. Ill da Lei Federal 
9.717/98; 

No confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, 
apurou-se Déficit financeiro,  conforme demonstrado a seguir: 

Ativo Financeiro consolidado R$ 14_463.706,95 
(-) Passivo Financeiro consolidado R$ 3.274.078,81 
(=) Superávit Financeiro Consolidado R$ 11.189.628,14 
(-) IPAS (Superávit) R$ 11.294.882.74 
(=) Déficit Financeiro Consolidado exceto IPAS (R$ 105.254,60) 

0 resultado por Unidade Gestora é o que segue: 

UG Ativo Financeiro Passivo Financeiro Resultado 
Prefeitura R$ 1.752.400,41 R$ 2.339.778,47 -R$ 587.378,06  
Camara  R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00  

SAE  R$ 235.563,10 R$ 63.779,03 RS 171.784,07 

FM A. Social R$ 209.810,50 R$ 146.173.50 R$ 63.637,00 
FM Saúde R$ 888.128,75 R$641.426.36 RS 246.702,39 
IPAS R$ 11.377.804,19 R$ 82.921,45 R$ 11.294.882,74 
Total R$ 14.463.706,95 R$ 3.274.078,81 R$ 11.189.628,14 

Conforme tabela acima, a Prefeitura Municipal é a Unidade 
Gestora que apresentou déficit financeiro no encerramento do 
exercício, num montante de R$ 587.378,06. 

5 PREVIDÊNCIA 

5.1 Indicativo de Irregularidade 

A) Não recolhimento das contribuições previdenciárias patronais 
devidas ao INSS e ao Regime Próprio 

Base normativa:  Art.  195, inciso I, da Constituição 
Federal/1988;  art.  1°, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998;  
art.  30, inciso I, alínea b, da Lei Federal n° 8.212/1991; e  art.  
15, caput, da Lei Federal n° 8.036/1990;  art.  8° da Lei 
municipal 976/99; 

Do 	balancete da  des  pesa orçamentária do município (midia anexa) 
verificou-se que consta como restos a pagar ao INSS patronal o valor de R$ 
111.761,98. Entretanto, segundo consulta ao sistema SISAUD (anexo), o 
valor empenhado e não pago relatimp a dez/12 é de R$ 52.168,39, 
fornecendo indícios que as obrigações provenientes de meses anteriores 
não foram pagas tempestivamente. 

(21  
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B) Poderes Executivo e Legislativo (despesa consolidada) 

Base Legal: Artigo 19,  III,  da Lei Complementar 101/00; 

Quanto à despesa com pessoal consolidada, foi apurado que foram 

cumpridos os limites legal e prudencial estabelecidos na Lei 101/00, 
conforme demonstrado a seguir: 

EXECU1IVOILEGISLA11V0 

Total da despesa consolidada com pessoal R$ 18.165.707,67 

Receita corrente liquida — RCL R$ 37.619.455,89 

% do total da despesa  corn  pessoal sobre a RCL 48,29% 

Limite legal (inciso Ill do  art.  19 da LRF) - <60%> R$ 22.571.673,53 

Limite prudencial (§ único,  art.  22 da LRF) - <57%> R$ 21_441089.86 

6.2 DÍVIDA PÚBLICA — ENDIVIDAMENTO 

Base Legal: Lei Complementar Federal n° 101/2000,  art.  59,  III,  e 
Resolução n° 40/2001, do Senado Federal,  art.  3°, II; 

De acordo com o Demonstrativo da DMda Consolidada Liquida (2° 
Semestre/2012), encaminhado via sistema LRFweb, a divida consolidada 
liquida não extrapolou o limite de 120% da receita corrente liquida: 

Descrição Valores Quociente 

Divida Consolidada Liquida 0,00 
0% 

Receita Corrente Liquida R$ 37.619.455.89 

6.3 CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

Base Legal:  art.  35 da Lei Complementar 101/00, Lei Federal 4.595/64,  art.  
6°, inciso I da  Res.  do Senado Federal n° 43/01 e  art.  167,  III  da 
Constituição da República; 

De acordo com o Demonstrativo de Operações de Créditos encaminhado 
via sistema LRFweb (2° Semestre/2012), não foram extrapolados no 
exercício, os limites de contratação de operação de créditos previstos em 
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Liquida) e no  
art.  167 da Constituição da Republica. Acrescente-se que a despesa de 
capital autorizada (Lei 2.338/2011) no exercício foi de R$ 2.140.704,34. 

Descrição Valores Quociente 
Divida Pública contratada R$ 0.00 

0,00% 
Receita Corrente Liquida RS 37.619.455,89 

Descrição Valores Quociente 
Operação crédito por antecipação receita orçamentária R$ 0.00 

0,00% 
Receita Corrente Liquida RS 37.619.455,89 

6.4 GARANTIA DE VALORES 

Base Legal:  art.  55, inciso I, alínea "c" e  art.  40, §1° da Lei 101/00. 

De acordo com o Demonstrativo das Garantias de Valores encaminhado via 
sistema LRFweb (2° Semestre/2012) não houve concessão de garantias ou 
recebimento de contragarantias em 2012, conforme demonstração: 
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Nesse sentido, conclui-se pela inexistência de suficiente 
disponibilidade de caixa para o cumprimento das obrigações de 
despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato, 
encerrado em 31/12/12, no montante de R$ 2.271.809,83. Resta 
inobservado, portanto, o  art.  42 da Lei Complementar 101/00 
(LRF). 

Destinação dos recursos 
Disponibilidade 

Liquida 
Não vinculadas -R$ 886.828.60 

Saúde - Recursos próprios -R$ 503.959,72 
Educação - Recursos próprios -R$ 322.170,35 

Educação - Recursos programas federais -R$ 558.851,16 

Total -RS 2.271.809,83 

6.6 REMESSA DE DADOS E PARECERES DE ALERTA 
PERTINENTES AO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTARIA (RREO) E AO RELATÓRIO DE GESTÃO 
FISCAL (RGF) 

Não foram formalizados processos relacionados ao 
descumprimento de prazos de encaminhamento dos relatórios a 
esta Corte de Contas, entretanto, foram-lhe encaminhados 
pareceres de alerta em função de: 

- TC 2666/12, 4074/12 — RREO: Não atinginnento da meta 
bimestral de arrecadação nos 10  e 2° bimestres/2012. 

- TC 373/13 e 6627/12 — RREO Não atingimento da meta bimestral 
de resultado primário nos 4° e 5° bimestres/2012; 

7 LIMITES CONSTITUCIONAIS 

7.1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Base Legal:  art.  60, inc. XII do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórios da Constituição da República de 1988 
(alterado pela Emenda Constitucional 53/2006); 

Conforme análise das informações evidenciadas nos 
demonstrativos foi apurado que a remuneração do magistério da 
educação básica está de acordo com o estipulado na Constituição 
da Republica. Abaixo demonstração: 

Receita de Transferência de Recursos do FUNDEB R$7152709,54 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO ENSINO TOTAL 

Valorminimoaseraplicado R$4.251.625,72 

PercenWalmirfimpaseraplicado 60,00% 

Valor efetivamente aplicado R$6.046.524,13 

Percentualefetivamenteaplicado 83,37% 

7.2 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

Base Legal:  art.  212 da Constituição da Republica de 1988. 
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Em análise à documentação, foi verificado o repasse a titulo de 
duodécimo, para o Poder Legislativo Municipal, de R$ 
1.463.614,06. 0 valor máximo de repasse admitido, conforme 
receitas do exercício de 2011, é de R$ 1.463.659,43, tendo sido 
cumprido, portanto, a limitação constitucional, conforme 
demonstrado a seguir: 

Receitas Tributárias e Transferências de Impostos — Exercício 2011 R$ 20.909.420,48 

%  Maximo  (Inciso I do  art.  29-A da Constituição FederaU1988) 7% 

Valor do Limite  Maximo  Permitido RS 1463.659,43 

Valor repassado pela Prefeitura RS 1.463.614,06 

Valor repassado à  Camara  em atenção ao limite máximo permitido (RS 45,37) 

7.5 AGENTES POLÍTICOS 

Base normativa: Lei Municipal 2013/2008 e arst. 37, 29, V e 39, §40  
da Constituição da Republica do Brasil de 1988; 

A Lei Municipal 2013/2008 fixou os subsídios do Prefeito e Vice-
Prefeito para a legislatura 2009-2012, em respectivamente, R$ 
8.413,57 e R$ 4.206,79. 

Em análise às fichas financeiras encaminhadas (mídia anexa) foi 
aferido que as despesas com a remuneração do Prefeito Municipal 
e do Vice-prefeito pagas no decorrer do exercício 2012 estiveram 
em conformidade com o mandamento legal. 

8 CONCLUSÃO 
Da análise realizada, submeto à consideração superior a seguinte proposta 
de encaminhamento: 

CITAÇÃO ao Sr. LUIZ CARLOS PERUCHI, Prefeito em 2012, para 
apresentar justificativas sobre os itens relacionados a seguir: 

Item Indicativo de Irregularidade 

3.1 

Abertura de créditos adicionais sem autorização legal 

Base Legal:  art.  167, V, da CF/88 c/c  art.  43 da Lei Federal n°4.320/64;  art.  5° da Lei 

2.338/11. 

41 

Déficit Financeiro 

Base Legal:  art.  1°, §§ 1° e 4° da Lei Complementar 101/2000 e  an.  48, "b" da Lei 

Federal 4.320/64,  all  1°, inc. Ill da Lei Federal 9.717/98. 

51-A 

Nâo recolhimento das contribuições previdenciadas patronais devidas ao INSS e 

ao Regime Próprio 

Base  normative: Art.  195, inciso I, da Constituição Federal/1988;  art.  1°, inciso II, da Lei 

Federal 9.717/1998;  art.  30, inciso I. alinea b, da Lei Federal n°8.212/1991; e  art.  15, 

caput, da Lei Federal n°8.036/1990;  art.  8° da Lei municipal 976/99. 

6.5.1 

Obrigação de despesas contraida nos dois últimos quadrimestres do mandato 

sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento 

Base normativa:  Art.  42 da  Let  Complementar 101/00. 

A retifcação de informações contábeis deve observar a Norma 
Brasileira de Contabilidade NBCT 16.5. 

11.3 MÉRITO RECURSAL 
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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: 

Aglnt no RECURSO ESPECIAL N° 1.615.025 - PE (2016/0189390-1) 

RELATOR: MINIS-MO 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, § 10, 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 
FATICA. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. 

[...1 

4. A iurisprudência 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 9° 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 N° 1.286.783 - RS (2011/0241410-6) 

RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA 

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  ANTONIO  BELIZARIO 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. 
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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.  
90, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos ora agravados pela pratica 
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 aqente. Por isso mesmo, a jurisprudência do  
STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade,  
que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificagão das condutas  
descritas nos artigos 9° 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 
que se espera dos agentes públicos e de padrões objetivos de cuidados. 
(Teoria da Improbidade Administrativa, 3' 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. 
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Preliminarmente, ressaltou o recorrente que abrir créditos adicionais sem 

autorização legal é tipificada crime de responsabilidade, configurando-se como 

grave. 

Em seguida, destacou o recorrente o artigo 10, inciso IX da Lei de lmprobidade 

Administrativa (Lei 8.429, de 02 de junho de 1992), o artigo 359-D do Código Penal, 

incluído pela Lei 10.028, de 19 de outubro de 2000 e o artigo 11, da Lei 1.079, de 10 

de abril de 1950, que vedam o ordenamento de despesas não autorizadas em lei, 

realçando novamente a gravidade da irregularidade. 

Destacou adiante, que a aprovação com ressalvas pode se dar somente em casos 

de irregularidade formais, o que segundo o recorrente, não aconteceu, haja vista que 

a irregularidade em questão, consubstanciada na abertura de créditos adicionais 

sem autorização legislativa, não se constitui em mero erro de procedimento, mas sim 

de uma inobservância à própria Carta Federal, o que acarretou afronta a diversos 

princípios do ordenamento jurídico. 

Pelo exposto, por conta da gravidade da irregularidade perpetrada, o recorrente 

requer a emissão de Parecer Prévio no sentido de rejeitar as contas da Prefeitura 

Municipal de João Neiva, referente ao exercício de 2012. 

Em suas contrarrazões, o recorrido, em suma, destacou os termos do voto do 

conselheiro Domingos Taufner nos autos do Processo TO 3088/2013, em que 

entendeu que não houve ocorrência de crédito adicional sem prévia autorização ou 

sem indicação dos recursos correspondentes. 

Na Instrução Técnica de Recurso 00260/2018-1, o NRC acompanhou o 

entendimento do recorrente, destacando que restou configurado na fundamentação 

do Parecer Prévio recorrido o descumprimento de normas constitucionais e legais 

apontadas pela área técnica e pelo Ministério Público, quando da abertura de 

créditos suplementares no exercício de 2012, e diante disso, o posicionamento 

técnico é de que a irregularidade em questão é insanável por malversação de verbas 

orçamentárias, não sendo passível de ser afastada por este Tribunal de Contas, 

razão pela qual a área técnica opina pela reforma do parecer prévio no sentido de 

recomendar a rejeição das contas. 
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ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 
Descrição 

Créditos adicionais conforme levantamento da 6r-ea  técnica R$ 15.744.334,51 

(-) Suplementação poranulag5o de dotação de pessoal e encargos 
(Artigo 6°, inciso I da LOA 2338/2011) -R$ 2.738.458,65 
(-) Superávit Financeiro (Artigo 6, inciso IV da LOA 2338/2011) -R$ 935.605,88 
(-) Recurso de convênio (Artigo 612, inciso Ill da LOA 2338/2011) -R$ 2.149.530,05  
Abertura de Créditos Adicionais R$ 9.920.739,93  
Limite de abertura de créditos adicionais (30%) R$ 11.993.433,57  
Créditos adicionais abertos acima do limite R$ 0,00  

Portanto, resta claro que não houve abertura de créditos adicionais sem prévia 

autorização legislativa ou sem indicação dos recursos correspondentes, uma vez 

que Lei Orçamentária Anual 2.338/2011 foi aprovada pelo legislativo municipal. 

Além disso, quanto à provável "Inconstitucionalidade dos incisos I ao V do  art.  6° da 

LOA 2338/2011", verifico que a abertura de créditos adicionais, embora amparada 

em lei, não encontrava consonância com o estabelecido na Carta Magna (artigo 167, 

inciso V e VII). 

Entretanto, divirjo da proposta técnica e ministerial de instaurar o incidente de 

inconstitucionalidade da lei, por entender que os efeitos da lei orçamentária foram 

exauridos com o fim da vigência da LOA, com a aplicação de tal dispositivo legal até 

31/12/2012. 

Inclusive, insta registrar que o entendimento desta Corte de Contas é nesse sentido, 

conforme Acórdão TC 817/2017 — Plenário, nos termos do voto vista do conselheiro 

em substituição Marco Antônio da Silva; e Acórdão 1094/2017, nos termos do voto 

vogal levantado por mim e encapado pelo relator, conselheiro Sérgio Manoel  Nader  

Borges, ambos rejeitando o incidente de inconstitucionalidade da Lei Orçamentária 

Anual dos municípios. 

Ademais, considerando que no momento da abertura dos créditos adicionais, 

presumia-se a validade da lei, assim, resta claro que o gestor possuía amparo legal 

para efetuar a referida abertura, não sendo justo puni-lo por algo que ele realizou 

com boa-fé, entendendo que estava correto.  
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Inconformado com a Decisão deste Tribunal de Contas, o Ministério Público Especial 

de Contas — MPEC interpôs o presente recurso de reconsideração. 

No que se refere a esta irregularidade, o MPEC reforçou as palavras da área técnica 

na  ETC  138/2014, de que faltou planejamento na gestão dos recursos públicos, 

violando o artigo 10, §1° da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a 

responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejadas e transparentes, 

prevenindo riscos e corrigindo os desvios que poderão afetar o equilíbrio das contas 

públicas, e o artigo 4° da mesma lei, que determina o equilíbrio entre receitas e 

despesas. 

Adiante, destacou que a aprovação com ressalvas das contas somente pode se dar 

em caso de irregularidade formais, o que não aconteceu na situação em tela, haja 

vista que o déficit financeiro se configura como irregularidade grave. 

Após a devida notificação, o recorrido apresentou suas contrarrazões ponderando 

que, apesar do déficit financeiro, o município apresentou uma situação orçamentária 

superavitária de R$ 548.163,48, destacando em seguida, os termos do voto do 

conselheiro Domingos Taufner. 

O NRC, por sua vez, emitiu a Instrução Técnica de Recurso 260/2018, ressaltando 

que o objeto do recurso apresentado pelo Ministério Público não é o resultado 

orçamentário, mas sim o resultado financeiro. Ressaltou ainda que o fato do 

município apresentar resultado orçamentário superavitário não exclui o dever legal e 

fiscal do chefe do poder executivo buscar um resultado financeiro superavitário. 

Adiante, apesar da divergência no entendimento, a área técnica destacou as 

palavras do próprio conselheiro Domingos Taufner, que afirmou que o déficit 

financeiro é um indicativo de má gestão orçamentária e financeira, que deve ser 

combatido pelo governo. 

Face ao exposto, a área técnica anuiu ao posicionamento do recorrente e sugeriu a 

reforma do Parecer Prévio TC 129/2017, no sentido de recomendar ao legislativo 

municipal, a rejeição das contas. 

Pois bem. 
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consulta ao sistema SISAUD, o valor empenhado e não pago relativo a dezembro de 

2012 é de R$ 52.168,39. 

Mesma situação, foi apontada no RPPS, constando uma inscrição em restos a pagar 

de R$ 399.848,53, enquanto que em consulta no sistema SISAUD, o valor 

empenhado e não pago relativo a dezembro de 2012 é de R$ 96.746,94. 

No Parecer Prévio recorrido, a Segunda Câmara entendeu que a irregularidade 

estava saneada quanto ao passivo referente ao RPPS, uma vez que foi realizado o 

parcelamento previdenciário 2077/2014. E quanto ao passivo devido ao INSS, 

aquele Colegiado acompanhou a área técnica e manteve a irregularidade. No 

entanto, considerou passível de ressalva, pois o relator ao analisar a PCA 

subsequente constatou que não havia reincidência da irregularidade. 

Inconformado com a Decisão deste Tribunal de Contas, o Ministério Público Especial 

de Contas — MPEC interpôs o presente recurso de reconsideração. 

Quanto a este indicativo de irregularidade, o recorrente observou que as contas são 

analisadas por exercício financeiro correspondente ao período de um ano. Assim, o 

fato de não haver inocorrência no exercício posterior da mesma irregularidade, não 

se revela determinante para que a Corte afaste a irregularidade. 

Em seguida, argumentou o recorrente que a aprovação com ressalva somente se dá 

nas prestações de contas em que contiverem erros mínimos, de natureza formal, e 

que o não recolhimento de contribuições previdenciárias patronal, configura grave 

infração â norma legal. 

0 recorrido apresentou suas contrarrazões (Petição Intercorrente 1257/2018 — 

evento 11) e preliminarmente, argumentou que apesar do passivo financeiro 

liquidado de obrigações patronais, a prefeitura realizou despesas com pagamento de 

INSS no mês de dezembro de 2012 no montante de R$ 33.006,32. 

Adiante, argumentou que os valores referentes a dezembro de 2012 não foram 

pagos no próprio exercício pelo fato da guia de recolhimento ter como mês de 

vencimento, janeiro de 2013. E no que se refere aos valores devidos de meses 

anteriores, a grande maioria se refere ao mês de novembro, e apesar dos valores 

não terem sido pagos efetivamente dentro do exercício de 2012, esclareceu que os 
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Assiste razão ao recorrente e à área técnica que o parcelamento de débitos 

previdenciários não afasta a conduta irregular do responsável referente ao não 

recolhimento das contribuições patronais devidas aos respectivos regimes 

previdenciários, todavia, atenua a gravidade da irregularidade, uma vez que 

demonstra que o gestor se preocupou em regularizar a situação. 

Entendo também que de fato a não reincidência da irregularidade no exercício 

subsequente não afasta a irregularidade no exercício sob análise. Ademais, restou 

verificado que o gestor do exercício subsequente não era o mesmo em comento, 

não podendo o mérito da não reincidência da irregularidade ser atribuida a ele. 

Todavia, compulsando as prestações de contas do exercício subsequente do 

município, verifico que de fato a irregularidade não foi apontada na prestação de 

contas anual, referente as contas de governo, Processo TO 2669/2014. No entanto, 

a partir do exercício de 2013 autuou-se em processos separados, as prestações de 

contas referentes aos atos de gestão, que analisa, inclusive, o cumprimento 

pertinente ao recolhimento das contribuições previdenciárias. 

Analisando os três exercícios anteriores ao ora analisado, cuja responsabilidade era 

do senhor Luiz Carlos Peruchi, verifico que foi emitido parecer prévio pela aprovação 

das contas em 2009 (Processo TO 2513/2010 — Parecer Prévio TO 37/2011), 2010 

(Processo TO 1894/2011 — Parecer Prévio TO 9/2012), 2011 (Processo TO 

2423/2012 — Parecer Prévio TC 61/2013), o que caracteriza a boa-fé do gestor, e 

demonstra que a ausência de recolhimento de contribuição previdenciária neste 

exercício foi uma irregularidade pontual que deve ser analisada à luz dos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. 

Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos, muito pelo contrário, 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 ai, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto 6 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.] 
(ttica a Niceimaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José 
Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo: No 	Cultural, 1991, p. 103) 
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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 principio 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.  5°, IIV). 
[...1 
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  politicos  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  probe  
alguém de contratar com a Administração Pública, ou dela receber 
benefícios fiscais ou crediticios, subvengões por determinado período, 
atinge sua liberdade de contratar e de participar da vida negocial (g.n.). 
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed.  Sao  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°  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; 
Ill - 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, a produção de provas e a interposição de recursos, nos processos de 
que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 
Xl - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 
previstas em lei; 
XII - impulsão, de oficio, 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.] 
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em favor daquela que afetar o menos possi\el os interesses e as 
liberdades em jogo. 

3. Subprincipio 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-beneficio." 

A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central 

do principio 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 

prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por decorrência da ordem 

constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito. 

0  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 auxilio dos tribunais de 

contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos 

municípios, onde houver. 

0 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. 0 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 

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 

<21  
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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: 

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 fax,or do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações 
governannentais. 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:  Forum,  2012. p. 609). 

Diante do exposto, constata-se que a irregularidade confirmada, qual seja, não 

recolhimento das contribuições previdenciárias patronais devidas ao INSS e ao 

Regime Próprio, isoladamente, não deve macular as contas de governo do Chefe do 

Executivo, visto que sua conduta na gestão fiscal foi majoritariamente responsável. 

Merece destaque ainda, que não houve riscos e desvios capazes de afetar o 

equilíbrio intertemporal das contas públicas, pois restou comprovado o cumprimento 

de todos os limites máximos impostos pela LRF e mínimos determinados pela 

CF/88. Além disso, os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial foram 

positivos. Tudo isso pode ser confirmado no 11.4 QUADRO RESUMIDO DO 

RESULTADO GOVERNAMENTAL deste voto. 

Diante dos fatos, sob à luz do principio da razoabilidade e proporcionalidade, não 

vislumbro que a irregularidade ora analisada tenha potencial para macular a 

presente prestação de contas, tendo em vista os fundamentos já expostos. 

Todavia, determino ao atual gestor que instaure Tomada de Contas Especial para 

apuração e quantificação do dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim 

de apurar a totalidade de encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em 

atraso das parcelas devidas às contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos 

cofres públicos, com fulcro no artigo 83, §1°, da Lei Complementar Estadual 621, de 

8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em 
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Pelo exposto, o MPEC ressaltou que restou comprovada a indisponibilidade liquida 

em diversas fontes, razão pela qual o Parecer Prévio deveria ser reformado para 

registrar a rejeição das contas apresentadas. 

0 recorrido apresentou suas contrarrazões e defendeu o entendimento desta Corte 

de Contas nos autos do Processo TC 4003/2013, que estendeu o entendimento que 

deve ser excluída da análise a violação do artigo 42 da LRF. 

Na Instrução Técnica de Recurso 00260/2018-1, a área técnica observou que o 

Processo TC 4003/2013, processo usado como paradigma pelo recorrido, ainda não 

transitou em julgado, cabendo embargos de declaração e recurso de reconsideração 

pelo Ministério Público de Contas. 

Observou a área técnica ainda que existem processos de Prestação de Contas 

Anual referentes ao exercício de 2012, que este Tribunal emitiu parecer prévio pela 

rejeição das contas, em razão do descumprimento ao artigo 42 da LRF, 

exemplificando: TC 3.096/2013; 3.083/2013 e 3.061/2013. Diante disso, a área 

técnica entendeu pela não aplicabilidade às presentes contas do Processo TC 

4.003/2013. 

Quanto a legalidade dos Pareceres Consultas TC 25/2004, TC 02/2005 e TC 

12/2007, a área técnica observou que na época da emissão do Parecer Prévio 

recorrido, os pareceres não estavam revogados, e neste sentido, compartilham do 

entendimento do conselheiro Domingos Taufner quanto à validade e aplicação dos 

pareceres. 

Adiante, considerando as razões e contrarrazões apresentadas no presente recurso 

e os documentos disponíveis nos autos, a área técnica revisou o cálculo da 

suficiência ou insuficiência de caixa, excluindo os gastos com telefonia fixa, água e 

esgoto, prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos, contribuição patronal, 

entre outras despesas de caráter continuo, essencial e emergencial, conforme 

entendimento da Segunda Câmara deste Tribunal no Parecer Prévio ora recorrido, e 

constatou-se que foram contraídos nos dois últimos quadrimestre, novas obrigações 

de despesas inscritas em restos a pagar processados sem disponibilidade 

financeira, infringindo o artigo 42 da LRF. 
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Assim, asseverou a área técnica, que mesmo excluindo-se da análise dos dois 

últimos quadrimestres de 2012, os gastos essenciais, emergenciais e  continuos,  

restaram ainda despesas inscritas em restos a pagar sem disponibilidade financeira 

para o pagamento o montante de R$ 512.513,43, distribuídos nas seguintes fontes: 

R$ 222.815,67 — Saúde Recursos Próprios; R$ 28.095,52 — Educação Recursos 

Próprios; R$ 8.840,41 — Educação Recursos Federais; e R$ 252.761,89 — Recursos 

Não Vinculados. 

Face ao exposto, a área técnica concluiu pela irregularidade do presente item e pela 

reforma do Parecer Prévio 129/2017, sugerindo a emissão de um novo parecer 

prévio a registrar a rejeição das contas apresentadas. 

Pois bem. 

Sobre este item, importa salientar que no julgamento do processo TO 4003/2013 — 

Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Vila Velha, exercício de 2012, em 

que fui relator, fui vencido na tese que saiu consagrada no voto vogal prolatado pelo 

conselheiro Sérgio Manoel  Nader  Borges, consubstanciado no Parecer Prévio 

27/2018, e que resultou pela inaplicabilidade do artigo 42 da LRF/2000 aos gestores 

com o final de mandato no exercício de 2012. 

Destaco que o julgamento do citado processo se deu por maioria, nos termos do 

voto de desempate do presidente, que acompanhou o voto vogal emitido pelo 

conselheiro Sérgio Manoel  Nader  Borges, tendo por alicerce o principio da 

segurança jurídica, suscitado no voto vista do conselheiro Marco Antônio da Silva. 

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 principio 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 
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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 ás 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: 

Tabelal — Resultado Governamental 

Dispositivo Legal 	Item RT 	 R$ 	Limite 	Executado  

Resultado Orçamentário Art.  102 e Anexo XII da 4.320/1964  3.2 548.163,48 

Resultado Financeiro Art.  103 e Anexo XIII da 4.320/1964  1.002.664,04 

Resultado Patrimonial Art.  105 e Anexo XIV da 4.320/1964  827.506,95 

Superávit Financeiro p abertura de Créditos Orçamentários Art. 43, 42  da  4.320/1964 4.1 -105.254,60  

Receita Corrente Liquida (RCL)  Art.  2, IV, "e da LRF 6.1 37.619.455,89 

Despesa Poder Executivo  Art.  20,  III,  "b" da LRF 6.1 17.284.584,46  max.  54% 45,95% 

Despesa Consolidada (Exec/Legis)  Art.  19,  III  da LRF 6.1 18.165.707,67  max.  60% 48,29% 

Divida Consolidada Liquida  Art.  3,11 da  Res.  40/2001 6.2 0,00  max  120% 0,00% 

Contrataçk de Operaç5o de Crédito  Art.  7, I da  Res.  43/2001 6.3 0,00  max.  16% 0,00% 

Contrataç5o por Antecipaçâo de Receita Orçamentária  Art.  10 da  Res.  43/2001 6.3 0,00  max.  7% 0,00% 

Garantias concedidas  Art.  9 da  Res.  43/2001 6.4 0,00  max.  22% 0,00% 

Receita Bruta de Impostos 19.915.317,43 

Manuten0o do Ensino  Art.  212, caput, da CF/88f 	7.2 5.381.563,93 min. 25% 27,02% 

Receita Cota parte FUNDEB 7.252.709,54 

RemuneraçSo Magistério  Art.  60, XII do ADC da CF/88I 	7.1 6.046.524,13 min. 60% 83,37% 

Receitas Impostos e Transferéncias 19.915.317,43 

Despesas com SaCide  Art.  77,  III  do ADCT cia CF/88I 	7.3 5.824.588,54 min, 15% 29,25% 

Receita Tributária e Transferências do Exercício Anterior 20.909.420,48 

Repasse duodécimo ao legislativo  Art.  29-A da CF/88I 	7.4 1.463.614,06 máx. 7% 7,00% 

Os dados acima demonstram que o município obteve déficit financeiro de R$ 

105.254,60. Todavia, considerado passível de ressalvas, conforme analisado no 

item 11.3.1.2 deste voto. 

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. 
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111.3 MANTER o Parecer Prévio 00129/2017-7 no sentido de EMITIR Parecer Prévio 

recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das 

contas da Prefeitura Municipal de  Joao  Neiva, no exercício de 2012, sob a 

responsabilidade do senhor Luiz Carlos Peruchi, na forma prevista no artigo 80, 

inciso II, da Lei Complementar 621/2012. 

111.5 Acrescentar as seguintes DETERMINAÇÕES para que o atual gestor: 

111.5.1 Instaure Tomada de Contas Especial para apuração e quantificação do 

dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade 

de encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso das 

parcelas devidas As contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos 

cofres públicos, com fulcro no artigo 83, §1°, da Lei Complementar Estadual 

621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer 

em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela 

Instrução Normativa TC n° 32, de 04 de novembro de 2014, devendo os autos 

da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo 

de 90 (noventa) dias, na forma do  art.  14 da referida Instrução Normativa. 

111.5.2 Comunique a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de 

Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido 

no  art.  5° da IN TC 32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua 

devolução ao erário do município, nos termos dos  arts.  52 e ss. do Regimento 

Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN n° 32/2014. 

111.6 RECOMENDAR 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 artigo 48 

da LRF. 

111.7 ARQUIVAR os autos após os trâmites legais. 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Conselheiro relator 
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Francisco Humberto,coordenador; MORAES, Adelaide Maria Bezerra Maia de, et  al.  

A lei de Responsabilidade Fiscal Comentada Para Municípios. São Paulo: 

FGV/EAESP, 2002, p.13. 

"A lei de Responsabilidade Fiscal impõe normas de Planejamento e Controle de Finanças 
Públicas, e 6, seguramente, uma das mais rigorosas legislações a respeito deste tema, quando 
comparada às equivalentes em outros países. 8 uma Lei que determina regras severas ao grau 
de endividamento, impedindo que o governante, ao final de seu mandato, comprometa o 
mandato de seu sucessor, introduzindo alterações importantes no processo de prestação de 
contas e limitando gastos que, via de regra, têm praticamente comprometido a realização da 
gestão pública" 

No caso concreto, o robusto conjunto probatório de irregularidades extraído das 

análises técnico-contábil da Prestação de Contas da Prefeitura de João Neiva no 

exercício 2012 demonstra o flagrante desrespeito ao modelo previsto na 

Constituição Federal e em leis esparsas, especialmente dos dispositivos 

relacionados à atividade fiscal e à elaboração e controle dos orçamentos e balanços 

dos entes públicos, de efeito cogente, e leva ao consequente acolhimento das 

razões recursais expedidas pelo Ministério Público de Contas, conforme descrito nos 

segmentos a seguir: 

I. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL: Base  

normativa:  art.  167, V, da CF c/c  art.  43 da Lei Federal n° 4.320/1964;  art.  5° da  

Lei 2.338/2011; e INOBSERVÂNCIA CONSTITUCIONAL NA ABERTURA DE  

CRÉDITOS ADICIONAIS: Base normativa:  Art.  167, inc. V e VII, da Constituição  

da Republica;  art.  5°, § 4° Lei Responsabilidade Fiscal,  arts  7° e 42 da Lei  

4.320/1964,  art.  5° da Lei 2.338/2011 (LOA).  

A despeito das vedações impostas nos inciso V e VII do  Art.  167 da Constituição 

Federal e do § 4°, do  Art  5° da LRF e  Arts.  7°, 42 e 43 da Lei 4.320/1964 e da 

limitação prescrita no  Art.  5° da Lei Orçamentária Anual do Município de João Neiva 

(Lei 2.338/2011), a Prefeitura abriu créditos adicionais em valor total de 

R$15.744.334,51 quando lhe era permitido o importe de até R$11.993.433,57 o que 

acarretou na abertura de créditos adicionais em um valor de R$3.750.900,94 sem 

amparo legal e detalhados a seguir: 

SAAE 
Lei Decreto Tipo Valor Fonte 

2338/11 3/12 suplementar R$ 30.400,00 anulação 

2338/11 7/12 suplementar R$ 11.500,00 anulação 

2338/11 15/12 suplementar R$ 33.359,00 anulação 

2338/11 20/12 suplementar R$ 13.000,00 anulação 
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2338/11 4033/12 suplementar R$ 19.523,02 Superávit 
2338/11 4279/12 suplementar R$ 11.218,85 Superávit 
Total FM A. Social R$ 796.875,62 

Prefeitura Municipal 
2338/11 3809/12 suplementar R$ 737.987,32 anulação 
2338/11 3829/12 suplementar R$ 149.697,79 anulação 
2338/11 3830/12 suplementar R$ 117.000,00 anulação 
2338/11 3831/12 suplementar R$ 100.691,71 anulação 
2338/11 3880/12 suplementar R$ 28.632,08 anulação 
2338/11 3951/12 suplementar R$ 246.517,63 anulação 
2338/11 4001/12 suplementar R$ 76.650,48 anulação 
2338/11 4002/12 suplementar R$ 26.276,07 anulação 
2338/11 4030/12 suplementar R$ 384.311,59 anulação 
2338/11 4063/12 suplementar R$ 285.036,68 anulação 
2338/11 4064/12 suplementar R$ 214.985,20 anulação 
2338/11 4065/12 ' suplementar R$ 141.653,01 anulação 
2338/11 4148/12 suplementar R$ 312.348,31 anulação 
2338/11 4149/12 suplementar R$ 265.067,02 anulação 
2338/11 4150/12 suplementar R$ 97.045,05 anulação 
2338/11 4185/12 suplementar R$ 365.440,19 anulação 
2338/11 4186/12 suplementar R$ 580.766,27 anulação 
2338/11 4207/12 suplementar R$ 244.051,27 anulação 
2338/11 4208/12 suplementar R$ 307.374,59 anulação 
2338/11 4209/12 suplementar R$ 100.864,15 anulação 
2338/11 4211/12 suplementar R$ 13.665,44 anulação 
2338/11 4244/12 suplementar R$ 107.175,85 anulação 
2338/11 4245/12 suplementar R$ 778.140,77 anulação 
2338/11 4246/12 suplementar R$ 86.768,16 anulação 
2338/11 4248/12 suplementar R$ 12.543,88 anulação 
2338/11 4276/12 suplementar R$ 441.302,53 anulação 
2338/11 4277/12 suplementar R$ 1.322.314,76 anulação 
2338/11 4278/12 suplementar R$ 189.393,51 anulação 
2338/11 3809/12 suplementar R$ 29.650,85 convenio 
2338/11 3830/12 suplementar R$ 50.535,34 convenio 
2338/11 3880/12 suplementar R$ 58.367,50 convenio 
2338/11 4001/12 suplementar R$ 200.000,00 convenio 
2338/11 4030/12 suplementar R$ 0,50 convenio 
2338/11 4063/12 suplementar R$ 34.438,28 convenio 
2338/11 4064/12 suplementar R$ 547.724,70 convenio 
2338/11 4065/12 suplementar R$ 7.450,07 convenio 
2338/11 4185/12 suplementar R$ 599.281,58 convenio 
2338/11 4207/12 suplementar R$ 28.903,82 convenio 
2338/11 4208/12 suplementar R$ 80.549,36 convenio 
2338/11 4244/12 suplementar R$ 46.771,09 convenio 
2338/11 4245/12 suplementar R$ 19.292,04 convenio 
2338/11 4248/12 suplementar R$ 141.703,73 convenio 
2338/11 4002/12 suplementar R$ 17.353,77 superávit 
2338/11 4030/12 suplementar R$ 225.776,87 superávit 
2338/11 4246/12 suplementar R$ 10.397,43 superávit 
Total Prefeitura Municipal R$ 9.831.898,24 

Total Gera! R$ 15.744.334,51 

Fonte: Relatório Técnico Contábil 9/2014 (fls. 676/678) 
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irregularidade insanável a abertura de créditos suplementares sem a regular 

autorização legislativa,  o que no nosso entendimento se aplica a situação do  

Município de João Neiva. 

De fato, a irregularidade indicada pela área técnica deste Tribunal de Contas foi 

afastada pela Segunda Câmara no Parecer Prévio TC 129/2017, constando a 

fundamentação: "porquanto, a Lei Orçamentária Anual do Município — Lei 

2.338/2011 — autoriza o executivo a abertura de créditos, de modo que não houve 

desrespeito 6 Lei, que a Lei 2.338/2011 — autoriza o executivo a abertura de 

créditos". Entretanto, respeitosamente divergimos do posicionamento da Segunda 

Câmara desta Corte de Contas e entendemos que as argumentações do 

recorrido não devem prosperar face a insuficiência de embasamento técnico e 

jurídico que justifique a conduta praticada pelo Chefe do Poder Executivo na 

autorização para abertura de créditos suplementares acima do limite de 30% 

estabelecido na LOA/2012 do município de João Neiva. 

Considerando todo o exposto, considerando que restou configurado na 

fundamentação do Parecer Prévio recorrido o descumprimento de normas 

constitucionais e legais apontadas pela área técnica e pelo Ministério Público, 

quando da abertura de créditos suplementares no exercício de 2012 pelo Chefe 

Poder Executivo Municipal de João Neiva com base exclusivamente na LOA, 

considerando o caráter eminentemente técnico, cientifico e jurídico que deve 

nortear o exercício do Controle Externo deste Tribunal de Contas, 

acompanhando o posicionamento do recorrente corroborado pela 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (Ac. de 5.3.2013 no AgR-REspe 

n° 17251, rel. Min. Luciana L6ssio), em nossa opinião a irregularidade em 

questão é insanável por malversação de verbas orçamentárias no exercício  

de 2012 não sendo passível de ser afastada por este Tribunal de Contas, por 

meio de determinações aos prefeitos quando da elaboração do projeto da Lei 

Orçamentária Anual. 

Diante de todo o exposto, somos pela manutenção da presente irregularidade e 

pela reforma do Parecer Prévio recorrido no sentido de recomendar a REJEIÇÃO 

DAS CONTAS do Senhor Luiz Carlos Peruchi, Prefeito Municipal de João 

Neiva no Exercício de 2012. 
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9/14); Base normativa:  Art.  195, inciso I, da Constituição Federal/1988;  art.  1°,  

inciso II, da Lei Federal 9.717/1998;  art.  30, inciso I, alínea b, da Lei Federal n°  

8.212/1991; e  art.  15, caput, da Lei Federal n° 8.036/1990;  art.  8° da Lei  

municipal 976/99.  

Extrai-se do Relatório Técnico Contábil 9/2014 que o balancete da despesa 

orçamentária do município evidencia restos a pagar ao INSS patronal no valor de R$ 

111.761,98 em contraponto ao valor R$ 52.168,39 empenhado e não pago relativo a 

dez/12. 

Além disso, verificou-se que consta como restos a pagar ao RPPS, de obrigações 

patronais, um valor de R$ 399.848,53, contraponto ao valor R$96.746,94, 

empenhado e não pago relativo a dez/12 e demonstrados a seguir: 

INSS 

Órgão 
Balancete da 
Despesa (por 

elemento) 

Mês Dez/12 (SISAUD) 

Valor empenhado N° empenho  
Gab.  Prefeito 11.656,84 5.839,27 3019 

Secr. Admin. 10.457,48 2.771,20 2784, 2785 e 3015 

Secr. Planej. 1.541,68 631,28 3023 

Secr. Fazenda 5.706,51 3.074,18 3014 

Secr. Obras 5.509,27 2.236,83 3022 

Secr. Educ. 63.060,19 28.373,52 
3016, 3017, 3018, 3020, 3025 e 

3027 

Secr. Agric. 3.311,36 1.546,29 3024 e 3028 

Secr. A. Soc. 8.473,05 6.979,06 3026, 3029 e 390 

Secr. Cultura 2.045,60 716,76 3021 

Total 111.761,98 52.168,39 

IPAS JOÃO NEIVA 

Órgão 
Balancete da 
Despesa (por 

elemento) 

Mês Dez/12 (SISAUD) 

Valor empenhado N° empenho  
Gab.  Prefeito 4.001,40 800,28 2928 

Secr. Admin. 27.241,67 4.048,33 2933 e 2926 

Secr. Fazenda 6.739,08 1.684,77 2927 

Secr. Obras 31.665,28 7.891,61 2923 e 2924 

Secr. Educ. 305.506,41 75.458,69 
2932, 2918, 2919, 2920, 2921 e 

2922 

Secr. Agric. 9.320,67 2.623,56 2925 

Secr. A. Soc. 15.374,02 4.239,70 378 

Total 399.848,53 96.746,94 
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Art.  36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o 
dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas. 

A integração das normas contábeis, financeiras e fiscais na administração pública 

remete também ao  art.  42 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF:  

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. 

Esse instrumento legal exige que o titular de cada Poder estatal quite despesas 

feitas entre maio e dezembro do último ano de mandato ou, disponibilize recurso 

para que assim o faça o próximo gestor, qual seja, terá de haver dinheiro para restos 

a pagar contraídos naqueles oito últimos meses de gestão. 

Sua fiscalização exige rigorosa aferição das despesas por fonte de recursos, incluída 

nelas aquelas essenciais â continuidade dos serviços públicos, portanto previsíveis, 

e que, necessariamente, precisam de suporte de caixa. 

Para isso, a conduta do responsável deve ser consentânea com os instrumentos de 

programação de despesa na execução orçamentária dispostos nos  arts.  47 a 50 da 

Lei n° 4.320/64 e com a ação planejada e transparente como meio de se prevenir 

riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (§1°, do  

art.  10  da LRF), pressupostos de responsabilidade na gestão fiscal. 

Seu desrespeito, segundo manifestação do Ministério Público de Contas, colhida 

nos pareceres 2408/2015 e 3935/2017, no processo TO 3049/2013, é considerada 

irregularidade de natureza gravíssima, " ..., tipificada como ilícito penal no  art.  359-C 

do Código Penal Brasileiro, segundo o qual é punível com reclusão, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, o agente que '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"'  (fl.  347). 

Assim, dessume-se que o cerne da questão não está na simples aferição isolada de 

obrigação de despesa em determinado contrato, mas na apreciação sistemática 

considerando a fonte de recursos e sua destinagão, o que, significa na prática que 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espirito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões 

expostas pelo relator, em: 

1. CONHECER o presente Recurso de Reconsideração; 

2. No mérito, dar-lhe integral provimento com fito de reformar os termos do 

Parecer Prévio TC- 129/2017, diante do juizo pela existência das seguintes 

irregularidades:(i) Abertura 	de 	créditos adicionais sem autorização 

legal —inobservância constitucional 	na 	abertura 	de 	créditos 

adicionais;  (ii)  Deficit financeiro;  (iii)  Não recolhimento das contribuições 

previdenciárias patronais devidas ao INSS e ao regime próprio;  (iv)  

Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do 

mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento 

3. EMITIR PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de João 

Neiva a REJEIÇÃO DAS CONTAS, relativas ao exercício de 2012, sob a 

responsabilidade do Sr. Luiz Carlos Peruchi, com fundamento no  art.  80, 

inciso  III,  da Lei Complementar n° 621/2012, c/c o  art.  132, inciso Ill do 

Regimento Interno. 

4. Diante da materialização da hipótese prevista no  art.  5°, inciso  III,  §§ 1° e 

2° da Lei n° 10.028/2000 e com fulcro no  art.  134,  III  e §2° 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 

3085/2018 e seus apensos. 

5. Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal. 

5 Transitado em julgado, arquivem-se os autos. 

JOÃO LUIZ  COTTA  LOVATTI 
Conselheiro em Substituição 
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totalidade de encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso 

das parcelas devidas ás contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos 

cofres públicos, com fulcro no artigo 83, §1°, da Lei Complementar Estadual 

621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer 

em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela 

Instrução Normativa TC n° 32, de 04 de novembro de 2014, devendo os autos 

da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo 

de 90 (noventa) dias, na forma do  art.  14 da referida Instrução Normativa. 

1.4.2 Comunique a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de 

Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido 

no  art.  5° da IN TC 32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua 

devolução ao erário do município, nos termos dos  arts.  52 e ss. do Regimento 

Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN n° 32/2014. 

1.5. RECOMENDAR 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 artigo 48 

da LRF. 

1.6. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais. 

2. Por maioria, nos termos do voto do Relator. Vencidos o conselheiro em 

substituição João Luiz  Cotta  Lovatti, que votou pelo provimento ao recurso e rejeição 

das contas, com formação de autos apartados, e Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo que o acompanhou. Sem divergência, absteve-se de votar por suspeigão o 

conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. 

3. Data da Sessão: 12/02/2019 - 3a  Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum: 

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (relator), Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Manoel  Nader  

Borges e Rodrigo Coelho do Carmo. 
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