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PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS 

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012 - DETERMINAR 

–  ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

1- RELATÓRIO 

Inicialmente devo assinalar que no presente feito cuida-se da Prestação de Contas 

Anual da Prefeitura Municipal de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2012, 

sob a responsabilidade do senhor Guerino Luiz Zanon, Prefeito Municipal. 

A Prestação de Contas em análise foi encaminhada tempestivamente pelo senhor 

Jair Corrêa, Prefeito Municipal, na data de 27 de março de 2013, através do Ofício  

nº 110/GAB/PML/2013, protocolo nº 003661, estando, portanto, dentro do prazo 

regimental, consoante art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigente à época. 

Encaminhados os autos à 5ª Secretaria de Controle Externo, foi elaborado o 

Relatório Técnico Contábil RTC 228/2013 (fls. 381/392), onde se apontou os 

seguintes indícios de irregularidades:  

8. CONCLUSÃO 

Da análise realizada, submeto à consideração superior a seguinte proposta de 

encaminhamento: 

CITAÇÃO ao Sr. GUERINO LUIZ ZANON, Prefeito em 2012, para apresentar 
justificativas sobre o item relacionado a seguir: 

 

Item Indicativo de Irregularidade Base Normativa 

5.1 

Não recolhimento das contribuições 

do IPAS e do INSS retidas dos 
servidores 
 

Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. 
I, alíneas a e b e art. 37 da 
Constituição da República; 

Art. 123, § 8º da lei municipal  
2330/2002 

6.5 

Obrigação de despesas contraída 
nos dois últimos quadrimestres do 

mandato sem disponibilidade 
financeira suficiente para o seu 
pagamento; 

Art. 42 da LRF 
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Com base nas irregularidades dispostas no RTC 228/2013, foi elaborada a 

Instrução Técnica Inicial ITI 783/2013 (fls.415), sugerindo a citação do 

responsável, senhor Guerino Luiz Zanon, sendo acatado pelo Relator, na forma da 

Decisão Monocrática Preliminar DECM 948/2013 (fls. 417/418) que estabeleceu 

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para apresentação das razões de 

justificativas. 

 

Em 02 de dezembro de 2013 o Conselheiro Relator acatou (Decisão, fls. 423/424) 

pedido de devolução do prazo para apresentação das justificativas, tendo em 

vista que mesmo tendo recebido o Termo de Citação 2210/2013, o Sr. Guerino Luiz 

Zanon não recebeu cópia do Relatório Técnico Contábil e seus anexos bem como 

da ITI.  

 

Ato contínuo o responsável apresentou tempestivas justificativas e documentos às 

fls. 436/536. 

Retornando os autos à 5ª. SCE, esta examinou as justificativas apresentadas pelo 

responsável face aos indícios de irregularidades apontados manifestando-se por 

intermédio da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº. 132/2014 e anexos (fls. 

540/633), que assim concluiu: 

 
II – CONCLUSÃO 
 

Examinamos a Prestação de Contas constante do presente processo (fls. 01-536), 
pertencente ao Município de Linhares, de responsabilidade do Sr. Guerino Luiz Zanon, 
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012 e formalizada conforme 

disposições da Resolução nº 182/02 do TCEES. 
Tendo em vista a análise das justificativas e documentos apresentados pelo 
jurisdicionado, concluímos que as irregularidades permanecem. Sendo assim, opinamos 

pela rejeição da presente Prestação de Contas, consoante disposições do art. 80, inc. III, 
da Lei Complementar n. 621/12, em face de graves infrações à norma constitucional e 
infraconstitucional, a saber: 

 
I.1.1.1 – NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO IPAS E DO INSS 
RETIDAS DOS SERVIDORES; 

 
I.1.1.2 – OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO. 
 

Em relação ao Item I.1.1.2 (Obrigação de despesas contraída nos dois últimos 
quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu 
pagamento), nos termos do art. 454 do RITCCES, aprovado pela Resolução TC nº 

261/2013, propomos ao Plenário do TCEES que aplique a sansão de sua competência 
prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000. 
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Encaminhados os autos ao NEC – Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas, foi 

elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 7782/2014 (fls. 635/654), opinando  

pela REJEIÇÃO das contas, conforme se transcreve: 

“2  DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

Compulsando os autos extraem-se dos demonstrativos contábeis os seguintes 
indicadores:  

 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Receita Arrecadada R$ 495.632.333,94 

Despesa Executada R$ 488.148.056,28 

Superávit Orçamentário R$ 7.484.277,66 

BALANÇO FINANCEIRO 

Saldo financeiro do exercício anterior R$ 112.610.445,62 

Saldo financeiro apurado para exercício seguinte R$ 99.969.076,99 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO  PASSIVO 

Financeiro R$ 102.248.135,51 Financeiro R$ 13.895.636,92 

Permanente R$ 620.741.317,70 Permanente R$ 255.903.423,54 

    Ativo Real Liquido R$ 453.190.392,75 

ATIVO 

REAL 
R$ 722.989.453,21 PASSIVO REAL R$ 722.989.453,21 

Compensado R$ 1.082.594,55 Compensado R$ 1.082.594,55 

TOTAL DO 
ATIVO 

R$ 724.072.047,76 
TOTAL DO 
PASSIVO 

R$ 724.072.047,76 

 

( - ) Ativo Financeiro R$ 102.248.135,51 

( - ) Passivo Financeiro R$ 13.895.636,92 

SUPERÁVIT FINANCEIRO CONSOLIDADO R$ 88.352.498,59 

(-) Resultado Financeiro do IPAS   R$ 79.847.942,95 

(=) Déficit Financeiro do Exercício (excluído IPAS) 8.504.555,62 

Ressalta-se que em relação aos aspectos: formalização, orçamento, resultado financeiro,  
previdência, na forma da ICC 132/2014,  a 5ª. SCE verificou que: 

a) ocorreu o não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS retidas dos 
servidores e de terceiros; 

b) foram contraídas obrigações de despesas nos últimos dois quadrimestres do mandato 
sem disponibilidade financeira suficiente para seu pagamento.  

Tais irregularidades ensejam o opinamento pela rejeição das contas do senhor Guerino 
Luiz Zanon. 

Deve-se alertar que o não recolhimento de contribuições retidas dos servidores e 

terceiros configura-se apropriação indébita. Em razão disso, sugerimos que seja 
determinado ao atual gestor da Prefeitura de Linhares que:  a) providencie de imediato o 
levantamento e o recolhimento do montante das contribuições previdenciárias retidas 

dos servidores e de terceiros ainda não recolhidas, b) tome as providências 
administrativas cabíveis com o fito de identificar responsáveis e reaver para os cofres 
públicos os encargos derivados do não pagamento tempestivo das referidas 

contribuições.  
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Sugerimos que seja fixado prazo para que a Prefeitura Municipal de Linhares envie ao 

informe ao Tribunal de Contas as medidas administrativas adotadas e o resultado 
alcançado.  
 

3  LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Das análises técnicas (RTC nº 228/2013 e ICC 132/2014) verifica-se o demonstrado a 
seguir: 

    Rubrica Reais limite  executado 

Receita Corrente Líquida (RCL) 447.836.821,60     

- Despesa Poder Executivo[1]  179.301.190,17  máx 54% 40,04% 

- Despesa Consolidada 

(Exec/Legis)[2] 

 188.567.829,23  máx 60% 42,11% 

Dívida Pública 0,00  Max120% 0,00% 

Contratação de Operações de 
Crédito 

0,00    0,00% 

Garantias 0,00    0,00% 

Receita Bruta de Impostos 204.781.297,22     

- Manutenção do Ensino[3]    58.360.554,20  min. 25% 28,50% 

Receita cota parte FUNDEB    62.416.483,03      

- Remuneração Magistério[4]    47.915.839,79  min 60% 76,77% 

Receita Impostos e Transferências 204.781.297,22     

- Despesa com saúde[5]    77.522.425,64  min. 15% 37,86% 

Receita Tributária e Transferências do 
exercício anterior 

191.376.184,34 
  

  

-Repasse duodécimo ao legislativo[6]    11.448.991,74  máx. 6%  5,98% 

 
 

 

 

4.  OUTROS PROCESSOS 

Conforme Plano Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias PAA 2013, a Prefeitura 
Municipal de Linhares não foi contemplada para realização de auditoria ordinária 
referente ao exercício de 2012.  

5   CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES 

Tendo como base as análises procedidas pela 5ª. SCE, obedecendo aos aspectos 

objetos de análise técnica, apresentamos a seguir nosso parecer sobre a Prestação de 
Contas Anual, do Sr. Guerino Luiz Zanon, Prefeito Municipal de Linhares, Exercício 
de 2012. 

5.1 Registra-se, da análise contábil, que quanto ao encaminhamento dos Relatórios  

Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal não foram apontados 
indicativos de irregularidades; que foram observados e cumpridos os limites 
constitucionais mínimos em Ações e Serviços Públicos de Saúde e Remuneração dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, de gastos com pessoal, bem como o 
limite legal estabelecido para  remuneração do prefeito, vice-prefeito.  

5.2 Na forma da análise exposta, as justificativas e documentos apresentados não foram 
suficientes para elidirem as irregularidades apontadas no RTC 228/2013 e analisadas na 

Subsídios de agentes políticos Subsídio Mensal -  Lei 2.806/2008; Lei 
3.029/2011 

Prefeito  R$ 18.320,11 

Vice Prefeito  R$ 9.160,06 
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Instrução Contábil Conclusiva ICC 132/2014: 

5.2.1 Não recolhimento das contribuições do IPAS e do INSS retidas dos 

servidores (item 5.1 do RTC) 
Base Legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da 
Constituição da República; Art. 123, § 8º da lei municipal  2330/2002 

 
5.2.2 Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do 
mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento  (Item 

6.5 do RTC). 
Base Legal: Art. 42 da LRF 

 

5.3 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV
1
, da Res. TC 261/2013, 

conclui-se opinando por que:  

5.3.1 Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a 
REJEIÇÃO das contas do senhor Guerino Luiz Zanon, frente à Prefeitura 
Municipal de Linhares, no exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso III

2
, da Lei 

Complementar nº 621/2012.  

5.3.2 Em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012 - Obrigação de 
despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade 
financeira suficiente para o seu pagamento, nos termos do art. 454 do RITCCES, 

aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, sugere-se a aplicação da multa prevista no 
art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000. 

5.4. Por derradeiro sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas: 

5.4.1 Determinar ao atual gestor no sentido de que  providencie de imediato o 
levantamento e o recolhimento do montante de das contribuições previdenciárias 
retidas dos servidores e de terceiros ainda não recolhidas,  

5.4.2 Determinar ao atual gestor no sentido de que tome as providências 
administrativas cabíveis com o fito de identificar responsáveis e reaver para os cofres 
públicos os encargos derivados do não pagamento tempestivo das referidas 

contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros, ainda não 
recolhidas e, informe ao Tribunal de Contas as providências e os resultados obtidos 
em prazo assinado pelo relator. 

5.4.3 Fixar prazo para que a Prefeitura Municipal de Linhares informe ao Tribunal 

de Contas as medidas administrativas adotadas com o fito de identificar 
responsáveis e reaver para os cofres públicos os encargos derivados do não 
pagamento tempestivo das referidas contribuições previdências retidas dos 

servidores e terceiros e não recolhidas bem como o resultado alcançado. 
Em 22 de Setembro de 2014. 

Respeitosamente, 

Idarlene Araujo de Oliveira Marques 
Auditora de Recursos Públicos 

203.200” 

                                                 
1 Art. 319. Na fase f inal da instrução dos processos, constitui formalidade essencial, além do exame da unidade competente, a 

elaboração da instrução técnica conclusiva. 

§ 1º A instrução técnica conclusiva conterá, necessariamente: [...] IV - a conclusão, com a proposta de encaminhamento.  
2 Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: [...] 

III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza 
contábil, f inanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 
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Por sua vez, o Ministério Público de Contas por meio de parecer da lavra do 

eminente Procurador, Dr. Luciano Vieira (fls. 676/678), acompanhou integralmente o 

entendimento da área técnica desta Corte de Contas, nos seguintes termos: 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de suas atribuições institucionais, com 
fulcro no art. 130 da Constituição Federal c/c art. 3º, II, da Lei Complementar n. 
451/2008, manifesta-se nos seguintes termos. 

 
Trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício 

financeiro de 2012, da Prefeitura de Linhares, sob a responsabilidade de GUERINO LUIZ 

ZANON. 
 
Em princípio, compulsando os autos, verifica-se que o município de 

Linhares, no exercício em análise, aplicou 76,77% (setenta e seis inteiros e setenta e 
sete centésimos por cento) das transferências de recursos do FUNDEB na 
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica , cumprindo, 

assim, com a determinação do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 
11.494/2007; 28,50% (vinte e oito inteiros e cinquenta centésimos por cento) das 
receitas de impostos e transferências constitucionais na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, em atenção aos artigos 212, “caput”, da CF/88; 37,86% 
(trinta e sete inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) de despesas próprias em 
ações e serviços públicos de saúde , atendendo, portanto, o disposto no artigo 77, 

inciso III, do ADCT; e, bem assim, manteve-se dentro dos limites previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em especial, no que se refere à despesa total de pessoal (arts. 
19 e 20). 

 

No tocante aos subsídios dos agentes políticos do município, 
constatou que o pagamento ocorreu de forma regular, observando-se o disposto no art. 
29, inciso V, da CF/88, bem como a Lei Municipal n. 2.806/2008.  

 
Apurou-se, ainda, que o repasse de duodécimo à Câmara  encontra-

se de acordo com o disposto no art. 29-A, da CF/88. 

 
Não obstante, conforme se observa da ICC n. 132/2014

3
 e na ITC n. 

7782/2014
4
 a prestação de contas encontra-se maculada pelas graves irregularidades 

descritas nos itens 5.1. Não recolhimento das contribuições do IPAS e do INSS retidas 
dos servidores; 6.5. Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do 
mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento, todos da RTC 

n. 228/2013.  
 
Oportuno ressaltar, quanto ao item 5.1, que a documentação juntada 

aos autos às fls. 659/673, referente ao Despacho Decisório – DD 
MPS/SPPS/DRPSP/CGACI Nº 047/2014, corrobora a ocorrência da irregularidade, haja 
vista dele constar a informação de que o Município de Linhares deve ao Regime Próprio 

de Previdência Social - RPPS o montante de R$ 10.936.112,12 (dez milhões, 
novecentos e trinta e seis mil, cento e doze reais e doze centavos).  

 

Já quanto ao item 6.5., importante salientar que a norma do art. 42 da 
LC n. 101/2000 visa garantir a integridade das finanças públicas, de modo a evitar que o 
gestor contraia despesas que não poderão ser pagas no seu mandato, ou deixe 

obrigações, sem disponibilidade de caixa, para serem quitadas pela próxima 
administração. 

                                                 
3
 Fls. 540/561.  

4
 Fls. 635/654.  
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Desse modo, verifica-se que as infrações acima descritas 

transcendem à esfera administrativa, encontrando-se tipificadas em lei como ato de 
improbidade administrativa  que atenta contra os princípios da administração pública 
(art. 11, “caput” e inciso II, da Lei n. 8.429/1992)

5
, bem como crime de apropriação 

indébita previdenciária (art. 168-A, § 1º, I, do Código Penal)
6
-
7
 e crime de assunção 

de obrigação no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-C do Código Penal)
8
. 

 

Portanto, a simples opção do legislador em criminalizar tais condutas 
na esfera penal e como ato de improbidade já indica a sua gravidade, não podendo, ao 
menos dentro da lógica jurídica, entender-se diferentemente na esfera administrativa, 

conduzindo-se à conclusão de que as contas encontram-se maculadas de 
irregularidades graves, que ensejam a emissão de parecer prévio desfavorável a sua 
aprovação, nos termos do art. 80, III, da LC n. 621/13. 

 
Nesse sentido, o não recolhimento das contribuições previdenciárias 

ao INSS e ao IPAS (item 5.1) e a contração de obrigação de despesa nos dois últimos 

quadrimestres do mandato sem que haja disponibilidade financeira (item 6.5) configuram 
irregularidades graves, consoante classificação do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(itens DA 01

9
 e DA_07

10
, respectivamente, da Resolução Normativa n. 17/2010). 

 
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja emitido 

PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas 

do Executivo Municipal de Linhares, referente ao exercício de 2012, sob 
responsabilidade de GUERINO LUIZ ZANON, na forma do art. 80, inciso III, da LC n. 
621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, bem como 

sejam expedidas as determinações sugeridas pelo NEC na ITC n. 7782/2014, fl. 653.  
 

Vitória, 21 de novembro de 2014. 

 
LUCIANO VIEIRA 

 

PROCURADOR  

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

 

Seguindo o rito processual e considerando a documentação juntada às fls 697/737 

por ocasião da sustentação oral realizada na 24ª Sessão Plenária do dia 21/07/2015, 

conforme notas taquigráficas (fls. 687/692), foi elaborada a Manifestação Técnica 

                                                 
5 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: II - 

retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
6 Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou 
convencional: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. § 1o Nas mesmas penas incorre quem deixar de: I - 
recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de 

pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público; [...] 
7 Conforme já apontado na ICC n. 132/2014, f l. 544.  

8 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.  

9
 DA 01. Gestão Fiscal/Financeira_Gravíssima_01. Contração de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato sem 

que haja disponibilidade financeira (art. 42, caput e parágrafo único da Lei Complement ar 101/2000 – LRF). 

10
 DA 07. Gestão Fiscal/Financeira_Gravíssima_07. Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados 

a instituição devida (arts. 40, 149, § 1° e 195, II, da Constituição Federal).  
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de Defesa – MTD 19/2016 (fls. 771/792), concluindo comforme a seguinte 

transcrição: 

3 CONCLUSÃO 
Nesta manifestação técnica de defesa, foram mantidos os indicativos  de irregularidade 
descritos nos itens 2.1 e 2.2.  

Sendo assim, opina-se no sentido de que esta Corte de Contas emita Parecer Prévio, 
dirigido à Câmara Municipal de Linhares, recomendando a rejeição das contas, de 
responsabilidade do Senhor Guerino Luiz Zanon, Prefeito Municipal durante o exercício 

de 2012. 
Vitória/ES, 13 de abril de 2016. 
Márcio Brasil Uliana 

Auditor de Controle Externo 
Matrícula: 203.516 

 

Ato contínuo o Ministério Público de Contas, por meio de parecer da lavra do 

eminente Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira (fls. 796/801), reiterou a manifestação 

de fls. 676/678, ressaltando que a egrégia Primeira Câmara desse Tribunal de 

Contas, no julgamento da Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Vila Pavão, 

referente ao exercício 2013, proferiu o Acórdão TC-256/2016, imputando 

responsabilidade ao Prefeito atual ainda que contribuições previdenciárias não 

recolhidas se refiram a períodos anteriores a sua gestão e, concluiu nos seguintes 

termos: 

Posto isso, o Ministério Público de Contas reitera a manifestação 
de fls. 676/678, pugnando, ainda, para que: 

1 – sejam formados autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso 

II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, 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, consoante apontamento descrito no 

item 6.5 do RTC 228/2013; e, 
2 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para 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 LRF. 

Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993
11

, 

bem como no parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012
12

, reserva-se o direito de 
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento. 

Vitória, 20 de julho de 2016. 

LUCIANO VIEIRA 
                              PROCURADOR-GERAL  

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

                                                 
11 Ar t. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas 

na Lei Orgânica: [...] III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, 

para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;  
12

 Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de 
procurador regularmente constituído.  

Parágrafo único. O Ministério Público junto ao T ribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus processuais do responsável e do 
interessado, observadas, em todos os casos, as prerrogativas asseguradas em lei . 
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Ato contínuo, proferi o VOTO nº 2781/2016, acompanhando o entendimento da área 

técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido de emitir Parecer Prévio 

recomendando a rejeição das contas do gestor responsável. 

 

Em seguida, o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges apresentou seu voto-vista 

43/2017, opinando pela realização de diligência in loco no prazo de 30 dias, para a 

verificação no item I.1.1.2 da Instrução  Contábil  Conclusiva ICC  nº. 132/2014, 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. 

Nesse sentido, o Plenário do Tribunal Contas, decidiu (Decisão 3587/2017) por 

acompanhar o voto-vista do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e determinar 

a realização de diligência in loco na forma do voto do Conselheiro. 

Assim, foram os autos remetidos à unidade técnica competente para atendimento 

aos termos da decisão. 

Por oportuno, é importante destacar que o prefeito de Linhares – exercício de 2013, 

Sr. Jair Correa, encaminhou a esta Corte de Contas o Ofício 157/2015 e diversos 

documentos através dos quais elenca supostas irregularidades constatadas no 

exercício de 2012, cuja gestão era do Sr. Guerino Luiz Zanon.  A presente 

documentação foi autuada como Representação (Processo TC 11.116/2015) e 

apensado aos presentes autos (Processo TC 3.093/2013), conforme decisão do 

Relator no Despacho 56.799/2017. 

 

Ao analisar os documentos encaminhados na referida Representação bem como ao 

atender a determinação imposta pelo Plenário desta Corte, o corpo técnico 

manifestou-se por meio Relatório de Diligência 00014/2017-8, cuja proposta de 

encaminhamento passo a transcrever. 

3.  PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A presente análise pautou-se nos documentos encaminhados na Representação feita 

pela atual gestor (Processo TC 11.116/2015) e nos termos propostos pelo voto-vista do 
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, conforme Voto-vista 43/2017, parte integrante 
da Decisão 3.587/2017, do Plenário. 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-03093/2013-1, 
DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em 
sua 30ª sessão ordinária, realizada no dia cinco de setembro de dois mil e 
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dezessete, nos termos do voto vista do conselheiro Sérgio Manoel Nader 

Borges, encampado pelo relator, realizar diligência in loco, no prazo de 30 
(trinta) dias, para a verificação no item I.1.1.2  da Instrução Contábil 
Conclusiva ICC nº. 132/2014, se os empenhos levantados pela área técnica 

no descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal são 
oriundos ou não de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do 
exercício de 2012, na forma da fundamentação constante do voto do relator.  

Nesse sentido, foram confrontados todos os empenhos realizados nos dois últimos 
quadrimestres de 2012, considerados pela área técnica, cujas fontes de recursos 
apresentaram insuficiência de disponibilidade financeira para pagamento (artigo 42 da Lei 

Complementar 101/2000), com os demonstrativos de contratação de obrigações. 

Dessa forma,  sugere-se o encaminhamento ao relator, para prosseguimento do feito, 
mantendo-se a propositura pela irregularidade do item “Obrigações de despesas 

contraídas no final de mandato” (item 6.5 do RTC 228,2013, I.1.1.2 da ICC 132/2014 e 
item 2.2 da MTD 19/2016). 

E ainda, com fundamento no artigo 152 do RITCEES, que seja determinado ao atual 

gestor, ou quem venha a sucedê-lo: 

a) Que adote as medidas administrativas necessárias para a caracterização 

ou elisão de danos ao erário, decorrentes do pagamento de multas, juros 

e encargos pelo recolhimento de obrigações previdenciárias em atraso, 

observados os princípios  constitucionais  e administrativos, 

considerando que o pagamento de tais despesas é contrário ao interesse 

público. 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017. 
MÁRCIO BRASIL ULIANA 

Auditor de Controle Externo 
JOSE ANTONIO GRAMELICH 

Auditor de Controle Externo 

 

Ato contínuo o Ministério Público de Contas, por meio do parecer 6392/2017 da lavra 

do eminente Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira, reiterou as manifestações 

ministeriais de fls. 676/678 e 796/801, e concluiu nos seguintes termos: 

Posto isso, o Ministério Público de Contas reiterando as manifestações ministeriais de 
fls. 676/678 e 796/801, pugna: 

1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a 
REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Linhares, referente ao exercício de 
2012, sob responsabilidade de Guerino Luiz Zanon, na forma do art. 80, inciso III, da LC 

n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo; 

2 – sejam formados autos apartados, no tocante aos apontamentos descritos nos itens 
5.1[15] e 6.5[16] do RTC 228/2013, com a finalidade de aplicar a sanção pecuniária ao 

responsável, com espeque nos arts. 135, inciso II, e 136 da LC n. 621/2012 c/c art. 5°, 
inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000 e arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, 
inciso III e § 2°, 281 e 390 do RITCEES; e 

3 – com fulcro no art. 87, inciso VI, da LC n. 621/12, sejam expedida a determinação 
propostas pela SecexContas às fl. 940, bem como seja determinado ao Poder Executivo 
Municipal para 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 LC n. 101/2000. 

Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993[17], bem como no 
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parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012[18], reserva-se ao direito de manifestar-se 

oralmente em sessão de julgamento. 

Vitória, 4 de dezembro de 2017. 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-Geral 
Ministério Público de Contas 
 

 
É o relatório. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO 

Ante a prerrogativa de evitar redundâncias e diante da farta fundamentação exarada 

no VOTO nº 2781/2016 que prolatei acompanhando o entendimento da área técnica 

e do Ministério Público de Contas no sentido de emitir Parecer Prévio recomendando 

a rejeição das contas do gestor responsável, passo a considerar o resultado da  

análise realizada pelo corpo técnico dos documentos encaminhados na 

Representação feita pela atual gestor (Processo TC 11.116/2015) bem como, dos 

termos propostos pelo voto-vista do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, 

conforme Voto-vista 43/2017, parte integrante da Decisão 3.587/2017, do Plenário. 

 

No que tange ao apontamento compreendido no item 6.5 do RTC 228/2013  

(obrigações de despesa contraídas em final de mandato), depreende-se das tabelas 

formuladas pela SecexContas no Relatório de Diligência 00014/2017-8 que os 

empenhos e os contratos ocorreram dentro do período vedado, o que confirma a 

infringência ao art. 42 da LRF. 

 

Neste contexto, restou apurada a insuficiência de caixa para saldar obrigações e 

despesas vinculadas à saúde (R$ 6.839.295,73 – recursos próprios; R$ 686.595,50 

– outros recursos) e à educação (R$ 2.789.431,83 – recursos próprios), bem como 

demais obrigações vinculadas (R$ 3.384.798,50). 

 

Ademais, no caso em tela, o gestor não apresentou provas suficientes para elidir 

nenhuma das irregularidades apontadas nestes autos (itens 5.1 - não recolhimento 

das contribuições do IPAS e do INSS retidas dos servidores e 6.5 - obrigações de 
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despesa contraídas em final de mandato do RTC 228/2013), restando, evidenciada, 

lesão ao ordenamento jurídico, conforme já devidamente fundamentado no VOTO nº 

2781/2016 que prolatei acompanhando o entendimento da área técnica e do 

Ministério Público de Contas. 

 

Dessa forma, torna-se necessário que sejam formados autos apartados com a 

finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo 

descumprimento dos apontamentos descritos nos itens 5.1 e 6.5 do RTC 228/2013 

nos moldes dos arts. 135, inciso II, e 136 da LC n. 621/2012 e 390 do RITCEES c/c 

art. 5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000. 

Portanto, à luz do exposto, na situação concreta relatada nos autos, ratifico o 

posicionamento da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do meu 

VOTO anterior nº 2781/2016, para tomar como razão de decidir a fundamentação 

exarada na Instrução Instrução Técnica Conclusiva – ITC 7782/2014 

complementada pelo Relatório de Diligência 00014/2017-8. 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo o 

entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o 

Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua 

consideração. 

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, em: 

1.1 Que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal 

a REJEIÇÃO das contas do senhor Guerino Luiz Zanon – Prefeito Municipal, 

frente à Prefeitura Municipal de Linhares, no exercício de 2012, nos termos do art. 

80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição 

do Estado do Espírito Santo. 

 

1.2 Que sejam formados autos apartados, no tocante aos apontamentos descritos 

nos itens 5.1 e 6.5 do RTC 228/2013, com a finalidade de se responsabilizar, 
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pessoalmente, o Prefeito Municipal, com amparo nos arts. 135, inciso II, e 136 da LC 

n. 621/2012 c/c art. 5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000 e arts. 38, inciso 

II, e parágrafo único, 134, inciso III e § 2°, 281 e 390 do RITCEES. 

 

 

1.3 Que seja determinado ao Poder Executivo Municipal para 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 LRF. 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator  

 
 

VOTO VISTA 
 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

 RELATÓRIO 

 

 

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Linhares, 

referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor 

Guerino Luiz Zanon, Prefeito Municipal. 

 

A Prestação de Contas em análise foi encaminhada tempestivamente pelo senhor 

Jair Corrêa, Prefeito Municipal, na data de 27 de Março de 2013, através do Ofício 

nº 110/GAB/PML/2013, protocolo nº 003661, estando, portanto, dentro do prazo 

regimental, consoante art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigente à época. 

 

Encaminhados os autos à 5ª Secretaria de Controle Externo, foi elaborado o 

Relatório Técnico Contábil RTC 228/2013 (fls. 381/392), onde se apontou os 

seguintes indícios de irregularidades:  

8. CONCLUSÃO 

Da análise realizada, submeto à consideração superior a seguinte proposta de 

encaminhamento: 
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CITAÇÃO ao Sr. GUERINO LUIZ ZANON, Prefeito em 2012, para apresentar 

justificativas sobre o item relacionado a seguir: 
 

Item Indicativo de Irregularidade Base Normativa 

5.1 

Não recolhimento das contribuições 
do IPAS e do INSS retidas dos 
servidores 

 

Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. 
I, alíneas a e b e art. 37 da 

Constituição da República; 
Art. 123, § 8º da lei municipal  

2330/2002 

6.5 

Obrigação de despesas contraída 

nos dois últimos quadrimestres do 
mandato sem disponibilidade 
financeira suficiente para o seu 

pagamento; 

Art. 42 da LRF 

 

Com base nas irregularidades dispostas no RTC 228/2013, foi elaborada a 

Instrução Técnica Inicial ITI 783/2013 (fls.415), sugerindo a citação do 

responsável, senhor Guerino Luiz Zanon, sendo acatado pelo Relator, na forma da 

Decisão Monocrática Preliminar DECM 948/2013 (fls. 417/418) que estabeleceu 

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para apresentação das razões de 

justificativas. 

Em 02 de dezembro de 2013 o Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo acatou (Decisão, fls. 423/424) pedido de devolução do prazo para 

apresentação das justificativas, tendo em vista que mesmo tendo recebido o 

Termo de Citação 2210/2013, o Sr. Guerino Luiz Zanon não recebeu cópia do 

Relatório Técnico Contábil e seus anexos bem como da ITI.  

Ato contínuo o responsável apresentou tempestivas justificativas e documentos às 

fls. 436/536. 

Retornando os autos à 5ª. SCE, esta examinou as justificativas apresentadas pelo 

responsável face aos indícios de irregularidades apontados manifestando-se por 

intermédio da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº. 132/2014 e anexos (fls. 

540/633), que assim concluiu: 

 
II – CONCLUSÃO 

Examinamos a Prestação de Contas constante do presente processo (fls. 
01-536), pertencente ao Município de Linhares, de responsabilidade do Sr. 
Guerino Luiz Zanon, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 

de 2012 e formalizada conforme disposições da Resolução nº 182/02 do 
TCEES. 
Tendo em vista a análise das justificativas e documentos apresentados pelo 

jurisdicionado, concluímos que as irregularidades permanecem. Sendo 
assim, opinamos pela rejeição da presente Prestação de Contas, consoante 
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disposições do art. 80, inc. III, da Lei Complementar n. 621/12, em face de 

graves infrações à norma constitucional e infraconstitucional, a saber:  
I.1.1.1 – NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO IPAS E DO 
INSS RETIDAS DOS SERVIDORES; 

I.1.1.2 – OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS EM FINAL DE 
MANDATO. 
Em relação ao Item I.1.1.2 (Obrigação de despesas contraída nos dois 

últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente 
para o seu pagamento), nos termos do art. 454 do RITCCES, aprovado pela 
Resolução TC nº 261/2013, propomos ao Plenário do TCEES que aplique a 

sansão de sua competência prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 
10.028/2000. 

 

Encaminhados os autos ao NEC – Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas, foi 

elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 7782/2014 (fls. 635/654), opinando, 

em síntese, para que seja emitido Parecer Prévio recomendando-se ao Legislativo 

Municipal a Rejeição das contas. 

Por sua vez, o Ministério Público de Contas, por meio de parecer da lavra do 

eminente Procurador, Dr. Luciano Vieira (fls. 676/678), acompanhou integralmente o 

entendimento da área técnica desta Corte de Contas. 

Seguindo o rito processual e considerando a documentação juntada às fls 697/737 

por ocasião da sustentação oral realizada na 24ª Sessão Plenária do dia 21/07/2015, 

conforme notas taquigráficas (fls. 687/692), foi elaborada a Manifestação Técnica 

de Defesa – MTD 19/2016 (fls. 771/792), concluindo conforme a seguinte 

transcrição: 

4 CONCLUSÃO 

Nesta manifestação técnica de defesa, foram mantidos os indicativos de 
irregularidade descritos nos itens 2.1 e 2.2.  
Sendo assim, opina-se no sentido de que esta Corte de Contas emita 

Parecer Prévio, dirigido à Câmara Municipal de Linhares, recomendando a 
rejeição das contas, de responsabilidade do Senhor Guerino Luiz Zanon, 
Prefeito Municipal durante o exercício de 2012. 

Vitória/ES, 13 de abril de 2016. 
Márcio Brasil Uliana 
Auditor de Controle Externo 

Matrícula: 203.516 

 

Ato contínuo o Ministério Público de Contas, por meio de parecer da lavra do 

eminente Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira (fls. 796/801), reiterou a manifestação 

de fls. 676/678. 
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Após a leitura do voto feita pelo eminente Conselheiro Relator Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo, pedi e obtive vistas destes autos, diante do permissivo 

regimental. 

Após, foram os autos retirados de pauta antes mesmo que fosse proferido o voto-

vista  e “sobrestados”13 até que se julgasse o processo TC 4003/2013, de relatoria do 

Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, cujo conteúdo remetia à 

controversa temática inserta no âmbito do art. 42, da LRF, acerca do momento em 

que se constituiria a contração de obrigação de despesa mencionada no texto legal. 

Em 16/05/2017 foi proferido Voto pelo Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun no Processo 4003/2013, expondo o entendimento consolidado 

majoritariamente no Plenário deste TCEES e, ao final, decidindo pela realização de 

diligência in loco para a devida verificação se os empenhos levantados pela área 

técnica no descumprimento do art. 42 da LRF seriam oriundos ou não de contratos 

firmados nos dois últimos quadrimestres do respectivo exercício. 

Em 05/09/2017, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário prolatei o Voto Vista 43/2017, 

que foi acompanhado pelo Plenário desta Corte originando a Decisão TC 

03587/2017-6, onde foi decidido “realizar diligência in loco , no prazo de 30 dias , 

para verificação no item I1.1.2 da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº132/2014, 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, na forma da fundamentação constante no voto do Conselheiro.” 

Após a realização da diligência e análise das documentações constates na 

Representação acostadas aos autos (Processo TC 11.116/2015) feita pelo Sr. Jair 

Correa (gestor a época dos fatos) a área técnica emitiu o Relatório de Diligência nº 

14/2017 concluindo pela manutenção da Irregularidade do item “ obrigações de 

despesas contraídas no final de mandato”, sugerindo ainda determinações ao atual 

gestor ou a quem venha a sucedê-lo que: “ que adote as medidas administrativas 

necessárias para caracterização ou elisão de danos ao erário , decorrentes do 

pagamento de multas, juros e encargos pelo recolhimento de obrigações 

                                                 
13 Conforme ata da 38º sessão plenária 25/10/2016. 
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previdenciárias em atraso, observando os princípios constitucionais e administrativos 

, considerando que o pagamento de tais despesas é contrário ao interesse público” 

O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 6392/2017 (fls.973/981) da lavra 

do eminente Procurador Geral Luciano Vieira reiterou as manifestações ministeriais 

de fls.676/678 e 796/801. 

Ato Continuo, a 38º sessão Ordinária do Plenário, realizada em 30/10/2018, o 

eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo , proferiu  o voto 

5262/2018-1 subscrevendo em todos os seus termos , o entendimento técnico e do 

Ministério Público de Contas, pelo emissão de Parecer Prévio  recomendando ao 

Legislativo Municipal a Rejeição das contas do Senhor Guerino Luiz Zanon à frente 

da Prefeitura Municipal de Linhares , no exercício de 2012, nos termos do art. 80, 

inciso III, da Lei complementar nº 621/2012, c/c art. 71, inciso II da Constituição do 

Estado do Espirito Santo; seja formado autos apartados no tocante aos 

apontamentos descritos no itens 5.1 e 6.5 do RTC228/2013, com a finalidade de se 

responsabilizar pessoalmente o prefeito municipal , com amparo nos art.135, inciso II, 

e 136 da LC N.621/2012 c/c art 5º, inciso III §§1º e 2º, da lei n10.028/2000 e arts.38, 

inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III e §2º, 281 e 390 do RITCEES, bem como, 

que seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, as prestações de contas 

relativas ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma 

do art. 48 da LRF. 

Após, solicitei vistas dos autos.   

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 
Quanto ao item 6.5 do Relatório Técnico Contábil – RTC 228/2013 (Obrigação de 

despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem 

disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento) entendo que 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 externos mas, também, possui o condão de alterar a dinâmica 

procedimental interna deste Tribunal de Contas. 
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Tal fato se reflete no pedido de vista formulado conduzindo, até o momento, na 

existência de voto 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 de nova 

Decisão Normativa 001/201814  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 4215, 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 do Processo TC nº. 4003/2013, do Município 

de Vila Velha/ES. 

Naquela ocasião, o Conselheiro Substituto Marco Antônio da S ilva 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 

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

15 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 f inal do exercício.  
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nunca é demais relembrar as lições do Professor Almiro do Couto e Silva16 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 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, 

                                                 
16 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  

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 3EF70-6E6D1-65433



 PARECER PRÉVIO TC-127/2018                                                                                                                                                                                                           

lm/fbc 

  

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 Ávila17, 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. 

                                                 
17 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 Alexy18, 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 mudança 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, proponho seja considerado impossível a análise nesta prestação 

de contas da irregularidade descrita no item 6.5 do Relatório Técnico Contábil – 

RTC 228/2013, cujo teor atribui ao Sr. Guerino Luiz Zanon a responsabilidade pela 

ocorrência da suposta irregularidades, titulada de “Obrigação de Despesa Contraída 

no Fim do Mandato”, 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, entendo que não cabe aplicação de penalidade administrativa, em face 

da infringência do artigo 42 da LRF, 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 de 

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

Livraria do Advogado, 2006, p. 87. 
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como sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da LRF pelo 

descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, 

deixando de determinar a formação de autos apartados para este fim. 

Muito embora compreenda ser inadmissível apenar o gestor ante a ausência de um 

entendimento uníssono e seguro, acerca da forma de cálculo a ser utilizado para fins 

do art. 42, da Lei Complementar nº. 101/2000 conforme acima exposto, verifico ter a 

área técnica apontado a ausência de recursos financeiros para a cobertura das 

despesas contraídas no final do mandato, razão pela qual opino pela regularidade 

com ressalvas das contas do Município. 

Quanto ao item: 5.1 do RTC 228/2013 (Não Recolhimento das contribuições do 

IPAS e do INSS retidas dos Servidores) após análise da documentação acostada 

aos autos, os técnicos dessa Corte de Contas verificaram que os valores retidos 

dos servidores, no exercício de 2012, referente ao INSS foi totalmente recolhido 

e quanto ao IPAS, também referente ao exercício de 2012, houve um saldo a 

pagar que provavelmente foi absorvido no montante a ser recolhido no mês 

seguinte. Verificaram que o saldo não recolhido é apontado como valores 

proveniente a exercícios anteriores.   

Ao Consultar o Acordão TC - 035/2014 – Plenário de 29 de abril e 2014 referente ao 

Processo TC 1871/2012 – Prestação de Contas Anual de Prefeito Município de 

Linhares- Exercício 2011-, isto é o mesmo município em questão, o eminente 

Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun em seu Voto - Vista 00721/2014-

2 afastou a presente regularidade uma vez que verificou:  

“os saldos  a recolher são valores pendentes anteriores ao 

exercício de 2007 e que dos exercícios de 2007 até 2011 

todos os valores retidos foram repassados ao INSS, 

conforme processos TC 2187/2008, 2019/2009, 2696/2010, 

1675/2011 e 1871/2012, verificado através das entradas e 

saídas no exercício da conta “Depósitos”, (g.n.) 

 Bem como quanto a retenção dos Valores do IPASLI, ainda em seu voto, verificou 

que:  
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“Verifiquei nos documentos acostados aos autos pelo 

gestor (fls. 1824) que consta o Certificado de Regularidade 

Previdenciária – CRP nº 985663 – 107731 com validade até 

3/3/2013 e também verifiquei na Listagem de Pagamentos 

ao IPASLI (fls. 1825/1855), período de 1/1/2011 a 31/12/2011, 

que foi repassada contribuição patronal referente a 

dezembro de 2010, 13º de 2010 e de janeiro a novembro de 

2011, demonstrando a regularidade dos repasses ao 

RPPS.” (g.n.) 

Verifica-se, conforme relatado acima, que os valores em abertos apontados pela 

área técnica já foi objeto de discussão no exercício de 2011, onde o Conselheiro 

Rodrigo Chamoun fez uma análise apurada consultando todos os processos e 

repasses de INSS e IPAS e verificou que todos os valores retidos dos exercícios de 

2007 a 2011 foram recolhidos, e que os valores a recolher são valores pendentes de 

exercícios anteriores a 2007. Quanto ao exercício de 2012, a própria área técnica 

constatou que os valores de INSS e IPAS foram retidos e recolhidos. 

Vale ressaltar que o Acordão TC - 035/2014 – Plenário - contendo as determinações 

ao Gestor Municipal para: “Proceder no exercício corrente, a conciliação das contas 

“INSS servidores” e INSS Serv. Terceiros” para verificação dos valores a serem 

repassados à previdência e proceda ao pagamento. Após, encaminhe a este 

Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente, os 

esclarecimentos/documentos através de Notas Explicativas”; foi prolatado em 29 

de abril de 2014, sendo o gestor à época notificado das determinações (Termo 

de Notificação - 2011/2014) em 10/09/2014, isto é, após o envio da prestação de 

contas - Prefeito exercício 2012 e, que as determinações seriam cumpridas, quando 

possível na PCA 2015. 

O Acordão TC - 408/2017 – Plenário de 18 de abril e 2017 referente ao Processo TC 

2699/2014 – Prestação de Contas Anual de Prefeito Município de Linhares - 

Exercício 2013 – O Conselheiro Relator em seu voto 2024/2017-5, acompanhou o 

entendimento da área técnica, uma vez que foram apresentados documentos que 

comprovaram a conciliação das contas e o cancelamento dos valores julgados 

indevidos, bem como a apresentação do Balanço do exercício 2015 sanando a 
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irregularidade. Dessa forma concluiu-se que os procedimentos realizados pela 

Gestão Municipal atenderam as determinações contidas no Parecer Prévio 035/2014 

e a irregularidade foi afastada.  

Baseado nos fatos expostos e na constatação realizada pela própria área técnica no 

RTC 228/2013, que no exercício de 2012 os valores retidos dos servidores, no 

exercício de 2012, referente ao INSS foi totalmente recolhido e quanto ao IPASLI, 

também referente ao exercício de 2012, bem como a presente irregularidade foi 

verificada pela área técnica e a mesma sugeriu o acolhimento da defesa, sendo 

sanada no processo TC 2699/2014, afasto a irregularidade.  

Ante o exposto divergindo do entendimento da área técnica, do Ministério Público 

Especial de Contas, e do Relator do Processo, VOTO para que seja adotada a 

deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado nos seguintes termos. 

Vistos, relatados e discutidos os autos, RESOLVEM os Srs. Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal de Linhares 

a APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS, relativas ao exercício de 2012, 

sob a responsabilidade do Sr. Guerino Luiz Zanon, com fundamento no art. 80, III, 

da LC 621/2012 c/c o art. 132, inciso III do Regimento Interno. 

1.2 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. 

1.3 Dê-se ciência ao interessado; 

1.4 Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

SERGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro Relator 
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PARECER PRÉVIO TC-127/2018 – PLENÁRIO 

1. PARECER PRÉVIO  

Vistos, relatados e discutidos os autos, RESOLVEM os Srs. Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante 

as razões expostas, em: 

1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal de Linhares 

a APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS, relativas ao exercício de 2012, 

sob a responsabilidade do Sr. Guerino Luiz Zanon, com fundamento no art. 80, III, 

da LC 621/2012 c/c o art. 132, inciso III do Regimento Interno. 

1.2 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. 

1.3 Dê-se ciência ao interessado; 

1.4 Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

2. Por maioria, pelo voto-vista vencedor do conselheiro Sérgio Manoel Nader 

Borges. Vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que 

votou pela emissão de parecer prévio recomendando a rejeição das contas.. 

3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo. 

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas. 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente  
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEO 

Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

 

Lido na sessão do dia: 12/02/2019 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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